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(Lagstiftningsakter)

DIREKTIV
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/18/EU
av den 4 juli 2012
om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen
ingår och om ändring och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG
(Text av betydelse för EES)

Enschede, Toulouse och Buncefield. Dessutom kan följ
derna sträcka sig över nationella gränser. Därför är det
viktigt att säkerställa att lämpliga försiktighetsåtgärder
vidtas för att säkerställa en hög skyddsnivå i hela unio
nen för medborgare, samhällen och miljön. Det föreligger
därför ett behov av att se till att dagens höga skyddsnivå
åtminstone bibehålls eller höjs.

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 192.1,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
(3)

Direktiv 96/82/EG har bidragit avsevärt till att minska
sannolikheten för och följderna av sådana olyckor, och
har således lett till en högre skyddsnivå i hela unionen.
En granskning av det direktivet har bekräftat att andelen
allvarliga olyckshändelser varit stabil. Även om de befint
liga bestämmelserna allmänt taget är lämpliga för sitt
ändamål behövs det vissa ändringar för att ytterligare
höja skyddsnivån, särskilt när det gäller att förebygga
allvarliga olyckshändelser. Det system som inrättades ge
nom direktiv 96/82/EG bör samtidigt anpassas till änd
ringarna i unionens system för klassificering av ämnen
och blandningar till vilket det direktivet hänvisar. Dess
utom bör ett antal andra bestämmelser förtydligas och
uppdateras.

(4)

Det är därför lämpligt att ersätta direktiv 96/82/EG för
att säkerställa att den nuvarande skyddsnivån upprätthålls
och förbättras ytterligare, genom att bestämmelserna görs
effektivare och, där det är möjligt, genom att minska
onödiga administrativa bördor genom rationalisering
och förenkling, förutsatt att det inte äventyrar säkerheten
eller skyddet för miljön och människors hälsa. Samtidigt
bör de nya bestämmelserna vara tydliga, enhetliga och
lättförståeliga för att förbättra genomförandet och verk
ställbarheten, samtidigt som skyddsnivån för människors
hälsa och miljön åtminstone upprätthålls eller höjs. Kom
missionen bör samarbeta med medlemsstaterna om det
praktiska genomförandet av detta direktiv. Det samarbe
tet bör bland annat avse frågan om självklassificering av
ämnen och blandningar. Intressenter såsom företrädare
för branschen, arbetstagare och icke-statliga organisatio
ner som främjar skydd av människors hälsa och miljön
bör, när så är lämpligt, delta i genomförandet av detta
direktiv.

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de natio
nella parlamenten,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit
téns yttrande (1),
efter att ha hört Regionkommittén,
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och
av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 96/82/EG av 9 december 1996 om åt
gärder för att förebygga och begränsa följderna av all
varliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (3) inne
håller bestämmelser för förebyggande av allvarliga olycks
händelser som kan inträffa i samband med vissa industri
ella verksamheter och för begränsande av olyckornas
följder för människors hälsa och miljön.

(2)

Allvarliga olyckshändelser har ofta svåra följder, vilket
bevisas av olyckor som Seveso, Bhopal, Schweizerhalle,

(1) EUT C 248, 25.8.2011, s. 138.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 juni 2012 och rådets
beslut av den 26 juni 2012.
(3) EGT L 10, 14.1.1997, s. 13.
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(5)

I konventionen om gränsöverskridande konsekvenser av
industriolyckor från FN:s ekonomiska kommission för
Europa (FN/ECE), vilken godkändes på unionens vägnar
genom rådets beslut 98/685/EG av den 23 mars 1998
om att ingå konventionen om gränsöverskridande kon
sekvenser av industriolyckor (1), fastställs åtgärder för fö
rebyggande av, beredskap inför och åtgärder vid industri
ella olyckor som kan leda till gränsöverskridande följder
samt åtgärder för internationellt samarbete inom detta
område. Direktiv 96/82/EG genomför konventionen i
unionsrätten.

(6)

Allvarliga olyckshändelser kan ha följder som sträcker sig
över gränserna, och de miljömässiga och ekonomiska
kostnaderna för en olyckshändelse belastar inte enbart
den verksamhet som påverkas utan också de berörda
medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att införa
och tillämpa säkerhetsåtgärder och riskbegränsande åtgär
der för att förhindra eventuella olyckshändelser, begränsa
risken för olyckshändelser och minimera de eventuella
följderna av dem och därigenom säkerställa en hög
skyddsnivå inom hela unionen.

(7)

Bestämmelserna i detta direktiv bör tillämpas utan att det
påverkar tillämpningen av unionsrättens bestämmelser
om hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön, och i
synnerhet utan att det påverkar tillämpningen av rådets
direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder
för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och
hälsa i arbetet (2).

(8)

Vissa industriella verksamheter bör inte omfattas av detta
direktivs tillämpningsområde, förutsatt att de omfattas av
annan lagstiftning på unionsnivå eller nationell nivå som
ger motsvarande säkerhetsnivå. Kommissionen bör fort
sätta att undersöka om det finns betydande luckor i det
nuvarande regelverket, särskilt när det gäller nya och
framväxande risker från andra verksamheter och från
specifika farliga ämnen, och vid behov lägga fram ett
lagstiftningsförslag för att åtgärda dessa luckor.

(9)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

I bilaga I till direktiv 96/82/EG förtecknas de farliga äm
nen som omfattas av direktivet, bl.a. genom hänvisning
till vissa bestämmelser i rådets direktiv 67/548/EEG av
den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra
författningar om klassificering, förpackning och märk
ning av farliga ämnen (3) samt Europaparlamentets och
rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författ
ningar om klassificering, förpackning och märkning av
farliga preparat (4). Direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG har ersatts av Europaparlamentets och rå
dets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
EGT
EGT
EGT
EGT

L 326, 3.12.1998,
L 183, 29.6.1989,
196, 16.8.1967, s.
L 200, 30.7.1999,

s. 1.
s. 1.
1.
s. 1.
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2008 om klassificering, märkning och förpackning av
ämnen och blandningar (5), genom vilken det globalt
harmoniserade systemet för klassificering och märkning
av kemikalier, som har antagits på internationell nivå
inom Förenta nationernas (FN:s) struktur, genomförs i
unionen. Genom den förordningen införs nya faroklasser
och kategorier som endast delvis motsvarar de som an
vändes i de upphävda direktiven. Vissa ämnen eller
blandningar skulle emellertid inte klassificeras enligt det
systemet eftersom det saknas kriterier inom den ramen.
Bilaga I till direktiv 96/82/EG behöver därför anpassas till
den förordningen samtidigt som den skyddsnivå som
föreskrivs i det direktivet behålls eller höjs ytterligare.

(10)

När det gäller klassificering av uppgraderad biogas bör
eventuell utveckling av standarderna som görs av Euro
peiska standardiseringskommittén (CEN) beaktas.

(11)

Anpassningen till förordning (EG) nr 1272/2008 och ef
terföljande anpassningar till den förordningen, i den mån
de påverkar klassificeringen av ämnen och blandningar,
kan ge oönskade följder. På grundval av kriterier som
ingår i detta direktiv bör kommissionen bedöma huru
vida, trots faroklassificeringen, det finns farliga ämnen
som inte utgör en fara vid en allvarlig olyckshändelse
och, där så är lämpligt, lägga fram ett lagstiftningsförslag
om att utesluta det berörda farliga ämnet från detta di
rektivs tillämpningsområde. Bedömningen bör inledas
snarast, särskilt när klassificeringen av ett ämne eller en
blandning har ändrats, för att undvika onödiga bördor
för verksamhetsutövare och behöriga myndigheter i med
lemsstaterna. Undantag från tillämpningsområdet för
detta direktiv bör inte hindra någon medlemsstat från
att behålla eller införa strängare skyddsåtgärder.

(12)

Verksamhetsutövarna bör ha en allmän skyldighet att
vidta alla de åtgärder som krävs för att förebygga all
varliga olyckshändelser, begränsa deras följder och av
hjälpa dem. Om det i en verksamhet förekommer farliga
ämnen i kvantiteter över en viss nivå bör verksamhets
utövaren förse den behöriga myndigheten med tillräcklig
information som identifierar verksamheten, de förekom
mande farliga ämnena och de potentiella farorna. Verk
samhetsutövaren bör också utarbeta och, när det krävs
enligt nationell lagstiftning, till den behöriga myndighe
ten sända en säkerhetspolicy för att förebygga allvarliga
olyckshändelser (säkerhetspolicyn), som anger verksamhets
utövarens allmänna principer och åtgärder, inklusive
lämpliga säkerhetsledningssystem, när det gäller att före
bygga och begränsa följderna av faran för allvarliga
olyckshändelser. Då verksamhetsutövarna identifierar
och bedömer faran för allvarliga olyckshändelser bör
hänsyn tas också till de farliga ämnen som kan bildas
under en allvarlig olyckshändelse inom verksamheten.

(5) EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.
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(13)

I normalfallet är Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för
att förebygga och avhjälpa miljöskador (1) relevant när
det gäller miljöskador som orsakats av en allvarlig olycks
händelse.

(14)

För att minska risken för dominoeffekter bör verksam
hetsutövare, om en verksamhets lokalisering och närhet
till andra verksamheter är av den arten att sannolikheten
för allvarliga olyckshändelser ökar, eller om följderna kan
försvåras på grund av detta, samarbeta när det gäller att
utbyta lämplig information och informera allmänheten,
inklusive närliggande verksamheter som kan påverkas.

(15)

För att visa att nödvändiga åtgärder har vidtagits för att
förebygga allvarliga olyckshändelser, och för att utarbeta
beredskapsplaner och beredskapsåtgärder, bör verksam
hetsutövaren i en verksamhet där det förekommer bety
dande kvantiteter av farliga ämnen lämna information till
den behöriga myndigheten i form av en säkerhetsrapport.
Den säkerhetsrapporten bör innehålla detaljerade uppgif
ter om verksamheten, de farliga ämnen som förekommer,
anläggningar eller lager, scenarier för tänkbara allvarliga
olyckshändelser, riskanalys, förebyggande åtgärder och
räddningsinsatser samt tillgängliga styrsystem, i syfte att
förebygga och minska risken för allvarliga olyckshändel
ser och för att kunna vidta de åtgärder som behövs för
att begränsa följderna av dem. Risken för en allvarlig
olyckshändelse kan öka genom sannolikheten för natur
katastrofer som hänger samman med verksamhetens lo
kalisering. Hänsyn bör tas till detta vid förberedelse av
scenarier för allvarliga olyckshändelser.

(16)

Som förberedelse för en nödsituation är det nödvändigt
att man för de verksamheter där det förekommer bety
dande kvantiteter farliga ämnen utarbetar interna och
externa planer för räddningsinsatser och upprättar för
faranden för att säkerställa att planerna testas, vid behov
revideras och sätts i verket om en allvarlig olyckshändelse
inträffar eller skulle kunna inträffa. Personalen vid verk
samheten bör få lämna synpunkter på den interna planen
för räddningsinsatser och den berörda allmänheten bör få
möjlighet att yttra sig om den externa planen för rädd
ningsinsatser. Anlitandet av underleverantörer kan på
verka en verksamhets säkerhet. Medlemsstaterna bör
kräva att verksamhetsutövarna beaktar detta när de ut
formar en säkerhetspolicy, en säkerhetsrapport eller in
terna planer för räddningsinsatser.

(17)

Verksamhetsutövarna bör när de behandlar frågan om val
av lämpliga förfaringssätt, inbegripet de för övervakning
och kontroll, beakta tillgänglig information om bästa
metoder.

(1) EUT L 143, 30.4.2004, s. 56.
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(18)

För att bättre skydda bostadsområden, områden som be
söks av allmänheten och naturområden, inklusive sådana
som är av särskilt naturintresse eller är särskilt ömtåliga,
bör medlemsstaterna i sina strategier för markanvändning
eller andra relevanta strategier se till att lämpliga avstånd
bibehålls mellan sådana områden och verksamheter som
medför sådan fara och, när det gäller befintliga verksam
heter, vid behov genomföra kompletterande tekniska åt
gärder så att riskerna för människor eller miljön behålls
på en acceptabel nivå. När besluten fattas bör tillräcklig
information om riskerna och teknisk vägledning om
dessa risker finnas tillgänglig. För att minska de administ
rativa bördorna, i synnerhet för små och medelstora fö
retag, bör förfarandena och åtgärderna där det är möjligt
integreras med de förfaranden som gäller enligt annan
relevant unionslagstiftning.

(19)

För att främja tillgång till miljöinformation, i enlighet
med Förenta nationernas ekonomiska kommissions för
Europa konvention om tillgång till information, allmän
hetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rätts
lig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen), som
godkändes på unionens vägnar genom rådets beslut
2005/370/EG av den 17 februari 2005 om ingående
på Europeiska gemenskapens vägnar av konventionen
om tillgång till information, allmänhetens deltagande i
beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i mil
jöfrågor (2), bör nivån och kvaliteten på information till
allmänheten förbättras. Särskilt gäller att personer som
kan påverkas av en allvarlig olyckshändelse bör få till
räckligt med information om hur de ska agera om en
sådan olyckshändelse inträffar. Medlemsstaterna bör göra
information tillgänglig om var information finns om rät
tigheterna för de personer som drabbas av en allvarlig
olyckshändelse. Informationen till allmänheten bör vara
tydlig och begriplig. Utöver att information ska lämnas
aktivt, utan att allmänheten behöver begära ut den, och
utan att det utesluter andra former av spridning, bör
informationen också vara ständigt tillgänglig och upp
daterad elektroniskt. Samtidigt bör det finnas lämpliga
mekanismer till skydd för konfidentialitet, bl.a. med
tanke på säkerhetsrelaterade aspekter.

(20)

Informationen bör hanteras i överensstämmelse med ini
tiativet för det gemensamma miljöinformationssystemet
(Seis), som introducerats genom kommissionens medde
lande av den 1 februari 2008 med titeln ”Mot ett gemen
samt miljöinformationssystem (Seis)”. Informationshante
ringen bör också överensstämma med Europaparlamen
tets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007
om upprättande av en infrastruktur för rumslig infor
mation i Europeiska gemenskapen (Inspire) (3) och dess
genomförandebestämmelser, vars syfte är att göra det
möjligt att dela rumslig miljöinformation mellan den of
fentliga sektorns organisationer och att göra det lättare
för allmänheten att få tillgång till rumslig information i
hela unionen. Informationen bör hållas allmänt tillgänglig
i en databas på unionsnivå, vilket också underlättar över
vakning av och rapportering om genomförandet.

(2) EUT L 124, 17.5.2005, s. 1.
(3) EUT L 108, 25.4.2007, s. 1.
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(21)

Enligt Århuskonventionen krävs effektivt offentligt delta
gande i beslutsförfarandena, så att den berörda allmän
heten får möjlighet att yttra sig i frågor som kan vara av
betydelse för besluten och så att beslutsfattaren har möj
lighet att beakta dessa synpunkter, vilket ökar ansvarig
heten och öppenheten i beslutsprocessen och bidrar till
att öka allmänhetens miljömedvetenhet och stöd för de
beslut som fattas.

(22)

För att säkerställa att adekvata åtgärder kan vidtas om en
allvarlig olyckshändelse inträffar bör verksamhetsutöva
ren omedelbart underrätta den behöriga myndigheten
och vidarebefordra de uppgifter som den behöver för
att kunna bedöma följderna av olyckshändelsen för män
niskors hälsa och miljön.

(23)

Lokala myndigheter har intresse av att förebygga allvar
liga olyckshändelser och begränsa deras konsekvenser,
och de kan spela en viktig roll. Medlemsstaterna bör ta
hänsyn till detta vid genomförandet av detta direktiv.

(24)

För att underlätta informationsutbyte och förebygga lik
nande olyckor i framtiden bör medlemsstaterna förse
kommissionen med information om allvarliga olyckshän
delser som inträffar på deras territorium, så att kommis
sionen kan analysera riskerna i samband med dessa och
införa ett system för spridning av information, särskilt
om allvarliga olyckshändelser och lärdomar som har dra
gits av dem. Detta informationsutbyte bör även inbegripa
händelser som kunde ha lett till en olyckshändelse som
medlemsstaterna anser vara av särskilt tekniskt intresse
för arbetet med att förebygga allvarliga olyckshändelser
och begränsa följderna av dem. Medlemsstaterna och
kommissionen bör sträva efter att informationen i de
informationssystem som inrättats för att underlätta infor
mationsutbyte om allvarliga olyckshändelser är fullstän
dig.

(25)

(26)

Medlemsstaterna bör utse de behöriga myndigheter som
ska ha ansvaret för att se till att verksamhetsutövarna
uppfyller sina skyldigheter. De behöriga myndigheterna
och kommissionen bör samarbeta om att ge stöd för
genomförandet, såsom att utarbeta lämplig vägledning
och utbyta bästa metoder. För att undvika onödiga ad
ministrativa bördor bör informationsskyldigheterna där
det är lämpligt integreras med motsvarande skyldigheter
enligt annan relevant unionslagstiftning.

Medlemsstaterna bör se till att de behöriga myndighe
terna vidtar de åtgärder som är nödvändiga i fall där
detta direktiv inte efterlevs. För att säkerställa effektivt
genomförande och verkställande bör det finnas ett sy
stem för tillsyn, inklusive ett program med regelbunden
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rutinmässig tillsyn och icke-rutinmässig tillsyn. Där det är
möjligt bör tillsynen samordnas med tillsynen enligt an
nan unionslagstiftning, inbegripet Europaparlamentets
och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november
2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att
förebygga och begränsa föroreningar) (1) när så är till
lämpligt. Medlemsstaterna bör se till att det finns tillgång
till tillräcklig personal med de färdigheter och kvalifika
tioner som behövs för att effektivt genomföra tillsynen.
De behöriga myndigheterna bör tillhandahålla lämpligt
stöd med användning av verktyg och mekanismer för
utbyte av erfarenheter och konsolidering av kunskap,
inklusive på unionsnivå.

(27)

I syfte att beakta de tekniska framstegen bör befogenhe
ten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kom
missionen med avseende på ändring av bilagorna II till VI
för att anpassa dem till de tekniska framstegen. Det är av
särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga
samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på ex
pertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar de
legerade akter bör den se till att relevanta handlingar
översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet
och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt
sätt.

(28)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av
detta direktiv bör kommissionen tilldelas genomförande
befogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet
med Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande
av allmänna regler och principer för medlemsstaternas
kontroll av kommissionens utövande av sina genom
förandebefogenheter (2).

(29)

Medlemsstaterna bör fastställa regler om sanktioner vid
överträdelse av nationella bestämmelser som antagits till
följd av detta direktiv, och se till att sanktionerna genom
förs. Dessa sanktioner bör vara effektiva, proportionella
och avskräckande.

(30)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att säkerställa
en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön, inte
i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna
och det därför bättre kan uppnås på unionsnivå, kan
unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprin
cipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I
enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel
går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för
att uppnå detta mål.

(1) EUT L 334, 17.12.2010, s. 17.
(2) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
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I enlighet med medlemsstaternas och kommissionens ge
mensamma politiska förklaring av den 28 september
2011 om förklarande dokument (1) har medlemsstaterna
åtagit sig, när det är motiverat, att till sin anmälan av
införlivandeåtgärder bifoga ett eller flera dokument som
förklarar förhållandet mellan ett direktivs olika delar och
motsvarande delar i de nationella instrumenten för inför
livande. Med avseende på detta direktiv anser lagstiftaren
att översändandet av sådana dokument är berättigat.
Direktiv 96/82/EG bör därför ändras och senare upp
hävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

L 197/5

g) Lagring av gas vid platser till havs under jord, inbegripet
såväl särskilda lagringsplatser som platser där provbrytning
och brytning av mineraler, inbegripet kolväten, också ge
nomförs.

h) Avfallsdeponier, inklusive lagring av avfall under jord.

Utan hinder av första stycket leden e och h, ska lagring av gas
under jord på land i naturliga jordskikt, akviferer, salthåligheter
och nedlagda gruvor samt kemisk och termisk bearbetning och
lagring i anknytning till detta, där det förekommer farliga äm
nen, liksom sandmagasin i drift inklusive avfallsdammar, inne
hållande farliga ämnen, omfattas av detta direktivs tillämpnings
område.

Artikel 1
Syfte
I detta direktiv fastställs regler för att förebygga allvarliga
olyckshändelser där farliga ämnen ingår och för att begränsa
följderna av dem för människors hälsa och miljön, i syfte att
säkerställa en hög skyddsnivå konsekvent och effektivt i hela
unionen.
Artikel 2
Tillämpningsområde
1.
Detta direktiv ska gälla verksamheter enligt definitionen i
artikel 3.1.
2.

Detta direktiv ska inte tillämpas på följande:

Artikel 3
Definitioner
I detta direktiv gäller följande definitioner:

1. verksamhet: hela det område som en verksamhetsutövare
råder över, där farliga ämnen förekommer vid en eller flera
anläggningar, inklusive gemensamma eller därtill hörande
infrastrukturer eller aktiviteter; verksamheter är antingen
verksamheter på lägre nivå eller verksamheter på högre
nivå.

b) Faror som är förknippade med joniserande strålning som
utgår från ämnen.

2. verksamhet på lägre nivå: en verksamhet där det finns farliga
ämnen i kvantiteter som är lika med eller större än de
kvantiteter som anges i kolumn 2 i del 1 eller i kolumn
2 i del 2 i bilaga I, men som är mindre än de kvantiteter
som anges i kolumn 3 i del 1 eller i kolumn 3 i del 2 i
bilaga I; när så är tillämpligt ska den summeringsregel till
lämpas som anges i not 4 till bilaga I.

c) Transporter av farliga ämnen och därmed direkt samman
hängande tillfällig mellanlagring vid transport på väg, järn
väg, inre vattenvägar, till sjöss eller med flyg, inbegripet
lastning, lossning och omlastning till eller från ett annat
transportsätt vid lastkajer, kajer eller rangerbangårdar, utan
för de verksamheter som avses i detta direktiv.

3. verksamhet på högre nivå: en verksamhet där farliga ämnen
förekommer i kvantiteter som är lika med eller större än de
kvantiteter som anges i kolumn 3 i del 1 eller i kolumn 3 i
del 2 i bilaga I; när så är tillämpligt ska den summerings
regel tillämpas som anges i not 4 till bilaga I.

a) Militära verksamheter, anläggningar eller lager.

d) Transport av farliga ämnen i rörledningar inbegripet pump
stationer, utanför de verksamheter som avses i detta direktiv.
e) Utvinning, nämligen provbrytning, brytning och bearbet
ning, av mineral i gruvor och dagbrott, inklusive med hjälp
av borrhål.

4. närliggande verksamhet: en verksamhet som befinner sig så
nära en annan verksamhet att riskerna med eller kon
sekvenserna av en allvarlig olyckshändelse ökar.

5. ny verksamhet:

f) Provborrning och utvinning av mineraler, inbegripet kolvä
ten, till havs.
(1) EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.

a) en verksamhet som tas i drift eller uppförs den 1 juni
2015 eller senare, eller
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b) en plats för verksamhet som omfattas av tillämpnings
området för detta direktiv, eller en verksamhet på lägre
nivå som blir en verksamhet på högre nivå eller vice
versa, den 1 juni 2015 eller senare på grund av änd
ringar av dess anläggningar eller aktiviteter som leder
till förändringar i dess förteckning över farliga ämnen.

6. befintlig verksamhet: en verksamhet som den 31 maj 2015
omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 96/82/EG och
som från och med den 1 juni 2015 omfattas av detta
direktivs tillämpningsområde utan att dess klassificering
som verksamhet på lägre nivå eller verksamhet på högre
nivå ändras.

7. annan verksamhet: en plats för verksamhet som omfattas av
detta direktivs tillämpningsområde eller en verksamhet på
lägre nivå som blir en verksamhet på högre nivå eller vice
versa, den 1 juni 2015 eller senare av andra skäl än de
som avses i punkt 5.

8. anläggning: en teknisk enhet inom en verksamhet, och an
tingen ovanför eller under marknivå, där farliga ämnen
tillverkas, används, hanteras eller förvaras och all utrust
ning; det inbegriper alla konstruktioner, ledningar, maski
ner, verktyg, privata industrijärnvägsspår, lastkajer, bryggor,
pirar, magasin eller liknande anordningar, flytande eller
fasta, som är nödvändiga för den anläggningens drift.

9. verksamhetsutövare: varje fysisk eller juridisk person som
driver eller råder över en verksamhet eller anläggning eller,
om det finns bestämmelser om detta i den nationella lag
stiftningen, varje person som delegerats befogenhet att fatta
avgörande ekonomiska beslut eller andra beslut om verk
samhetens eller anläggningens tekniska funktionssätt.

10. farliga ämnen: de ämnen eller blandningar som omfattas av
del 1 eller förtecknas i del 2 i bilaga I inbegripet i form av
råvara, produkt, biprodukt, restprodukt eller mellanpro
dukt.

11. blandning: blandning eller lösning som består av två eller
flera ämnen.
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vid en av detta direktiv omfattad verksamhet och som
medför omedelbar eller fördröjd allvarlig fara för männi
skors hälsa eller miljön, inom eller utanför verksamheten,
och där ett eller flera farliga ämnen ingår.

14. fara: den inneboende egenskapen hos ett farligt ämne eller
en fysisk situation att kunna framkalla skador på männi
skors hälsa eller på miljön.

15. risk: sannolikheten för att en viss följd uppträder under en
viss period eller under vissa förhållanden.

16. lagring: förekomst av en viss kvantitet farliga ämnen för
magasinering, säker förvaring eller lagerhållning.

17. allmänheten: en eller flera fysiska eller juridiska personer
och, i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis, sam
manslutningar, organisationer eller grupper av dessa.

18. den berörda allmänheten: den allmänhet som påverkas eller
som kan påverkas, eller som har intresse av beslut som
fattas om någon av de frågor som anges i artikel 15.1;
frivilligorganisationer som främjar miljöskydd och som
uppfyller tillämpliga krav enligt nationell lagstiftning ska
med avseende på denna definition anses ha ett sådant
intresse.

19. tillsyn: alla åtgärder, inklusive besök på plats, kontroller av
interna åtgärder, system och rapporter och uppföljnings
dokument samt all nödvändig uppföljning, som genomförs
av den behöriga myndigheten eller för deras räkning för att
kontrollera och främja verksamhetens efterlevnad av kraven
i detta direktiv.

Artikel 4
Bedömning av faran för en allvarlig olyckshändelse för ett
visst farligt ämne

12. förekomst av farliga ämnen: den faktiska eller förväntade före
komsten av farliga ämnen i en verksamhet, eller av farliga
ämnen som rimligtvis kan förväntas uppstå vid förlust av
kontroll över processerna, inbegripet lagring, inom någon
av verksamhetens anläggningar, i kvantiteter som är lika
med eller överstiger de tröskelvärden som anges i del 1
eller 2 i bilaga I.

1.
Kommissionen ska bedöma, där det är lämpligt eller under
alla omständigheter på grundval av en anmälan från en med
lemsstat i enlighet med punkt 2, huruvida det är omöjligt i
praktiken för ett visst farligt ämne som omfattas av del 1 eller
förtecknas i del 2 i bilaga I att orsaka ett utsläpp av materia eller
energi som skulle kunna åstadkomma en allvarlig olyckshändel
se, både under normala förhållanden och under sådana onor
mala förhållanden som rimligtvis kan förutses. Bedömningen
ska ta hänsyn till den information som avses i punkt 3 och
baseras på en eller flera av följande egenskaper:

13. allvarlig olyckshändelse: en händelse, till exempel ett utsläpp,
en brand eller en explosion av stor betydelse, som orsakas
av okontrollerade händelseförlopp i samband med driften

a) det farliga ämnets fysiska form under normala bearbetningseller hanteringsomständigheter eller vid oplanerad förlust av
inneslutning,
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b) det farliga ämnets inneboende egenskaper, särskilt de som
rör spridningsbeteendet vid ett scenario för allvarliga olycks
händelser, såsom molekylmassa och mättat ångtryck,

4.
Efter den bedömning som avses i punkt 1 ska kommis
sionen, när så är lämpligt, lägga fram ett lagstiftningsförslag till
Europaparlamentet och rådet om att undanta det farliga ämnet
från detta direktivs tillämpningsområde.

c) den maximala koncentrationen av ämnena när det gäller
blandningar.

Artikel 5

Vid tillämpning av första stycket bör det farliga ämnets inne
slutning och generiska förpackning, där så är lämpligt, också
beaktas, särskilt när den omfattas av specifik unionslagstiftning.

2.
Om en medlemsstat anser att ett farligt ämne inte medför
fara för allvarlig olyckshändelse enligt punkt 1, ska medlems
staten underrätta kommissionen tillsammans med stödjande
motivering, inbegripet den information som avses i punkt 3.

Verksamhetsutövarens allmänna skyldigheter
1.
Medlemsstaterna ska se till att verksamhetsutövaren är
skyldig att vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga all
varliga olyckshändelser, och för att begränsa följderna av dessa
för människors hälsa och miljön.
2.
Medlemsstaterna ska se till att verksamhetsutövaren när
som helst kan styrka för den behöriga myndighet som avses i
artikel 6 att verksamhetsutövaren har vidtagit alla nödvändiga
åtgärder som föreskrivs i detta direktiv, särskilt med avseende på
den tillsyn och de kontroller som avses i artikel 20.
Artikel 6

3.
Den information som behövs för bedömning av det farliga
ämnets egenskaper i fråga om hälsofaror, fysikaliska faror och
miljöfaror ska, vid tillämpning av punkterna 1 och 2, omfatta

a) en uttömmande förteckning över de egenskaper som behövs
för att bedöma det farliga ämnets potential att orsaka fysi
kaliska skador samt skador på hälsan eller miljön,

b) fysikaliska och kemiska egenskaper (exempelvis molekylmas
sa, mättat ångtryck, inherent toxicitet, kokpunkt, reaktivitet,
viskositet, löslighet och andra relevanta egenskaper),

c) egenskaper i fråga om hälsofaror och fysikaliska faror (ex
empelvis reaktivitet, brandfarlighet, toxicitet tillsammans
med ytterligare faktorer såsom väg för angrepp på kroppen,
kvoten skadade till dödade, långsiktiga följder och andra
relevanta egenskaper),

Behörig myndighet
1.
Medlemsstaterna ska, utan att det påverkar verksamhets
utövarens ansvar, inrätta eller utse den behöriga myndighet eller
de behöriga myndigheter (den behöriga myndigheten) som har
ansvar för att uppfylla skyldigheterna i detta direktiv och, om
det är nödvändigt, de organ som ska bistå den behöriga myn
digheten med tekniska detaljer. Medlemsstater som inrättar eller
utser fler än en behörig myndighet ska se till att förfarandena
för att uppfylla deras skyldigheter samordnas fullt ut.
2.
De behöriga myndigheterna och kommissionen ska sam
arbeta i aktiviteter för att främja genomförandet av detta direk
tiv, och intressenter ska delta när så är lämpligt.
3.
Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheterna
godtar likvärdig information som verksamhetsutövarna lämnar
in i enlighet med annan relevant unionslagstiftning och som
uppfyller något av kraven i detta direktiv, med avseende på till
lämpningen av detta direktiv. I sådana fall ska de behöriga
myndigheterna säkerställa att kraven i detta direktiv uppfylls.
Artikel 7

d) egenskaper i fråga om miljöfaror (exempelvis ekotoxicitet,
persistens, bioackumulering, potentialen för långväga trans
port i miljön samt andra relevanta egenskaper),

e) när sådan är tillgänglig, unionsklassificering av ämnet eller
blandningen,

f) information om de för ämnet specifika driftsbetingelserna
(exempelvis temperatur, tryck och andra relevanta förhållan
den) under vilka det farliga ämnet lagras, används och/eller
kan förekomma i händelse av en förutsebar onormal drift
eller olyckshändelse såsom brand.

Anmälan
1.
Medlemsstaterna ska se till att verksamhetsutövaren läm
nar en anmälan till den behöriga myndigheten, med följande
information:
a) Verksamhetsutövarens namn och/eller firma samt fullständig
adress till den berörda verksamheten.
b) Verksamhetsutövarens säte och fullständiga adress.
c) Namn och befattning på den person som ansvarar för verk
samheten, om det rör sig om en annan person än den som
avses i led a.
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d) Tillräckliga uppgifter för att klargöra vilka farliga ämnen och
vilken grupp av ämnen det gäller eller som sannolikt kan
förekomma.
e) Kvantitet och fysikalisk form för det eller de farliga berörda
ämnena.
f) Den aktivitet som bedrivs eller ska bedrivas vid anläggningen
eller lagret.
g) Verksamhetens omedelbara omgivning och faktorer som kan
ge upphov till en allvarlig olyckshändelse eller förvärra följ
derna av den, inklusive uppgifter, om sådana finns tillgäng
liga, om närliggande verksamheter, på verksamhetsplatser
som faller utanför tillämpningsområdet för detta direktiv,
områden och projekt som kan vara en källa till eller öka
risken för eller följderna av en allvarlig olyckshändelse och
förknippade dominoeffekter.
2.
Anmälan eller dess uppdatering ska sändas till den behö
riga myndigheten inom följande tidsfrister:
a) För nya verksamheter inom en rimlig tid innan byggnads
arbetena påbörjas eller verksamheten tas i drift, eller innan
de ändringar görs som leder till en ändring i förteckningen
över farliga ämnen.
b) I alla övriga fall inom ett år från det datum då detta direktiv
börjar tillämpas på den berörda verksamheten.
3.
Punkterna 1 och 2 ska inte gälla om verksamhetsutövaren
redan har sänt en anmälan till den behöriga myndigheten enligt
kraven i den nationella lagstiftningen före den 1 juni 2015, och
om informationen i anmälan uppfyller kraven i punkt 1 och
informationen inte har ändrats.
4.
Verksamhetsutövaren ska underrätta den behöriga myn
digheten på förhand om
a) betydande ökning eller minskning av mängden, betydande
ändring av arten eller den fysiska formen av det aktuella
farliga ämnet, såsom anges i den anmälan som verksamhets
utövaren lämnat enligt punkt 1,eller betydande förändringar
av de processer ämnet används i,
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Artikel 8
Säkerhetspolicy för att förebygga allvarliga olyckshändelser
1.
Medlemsstaterna ska se till att verksamhetsutövaren ut
arbetar ett dokument i skriftlig form som beskriver företagets
säkerhetspolicy för att förebygga allvarliga olyckshändelser (sä
kerhetspolicyn) och ser till att denna tillämpas. Säkerhetspolicyn
ska utformas så att den säkerställer en hög skyddsnivå för
människors hälsa och miljön. Den ska stå i proportion till faran
för allvarliga olyckshändelser. Den ska inbegripa verksamhets
utövarens övergripande syften och verksamhetsprinciper, led
ningens roll och ansvar och åtagandet att kontinuerligt förbättra
åtgärderna för att förebygga allvarliga olyckshändelser samt att
säkerställa en hög skyddsnivå.
2.
Säkerhetspolicyn ska utarbetas och sändas, när det krävs
enligt nationell lagstiftning, till den behöriga myndigheten inom
följande tidsfrister:
a) För nya verksamheter inom en rimlig tid innan byggnads
arbetena påbörjas eller verksamheten tas i drift, eller innan
de ändringar görs som leder till en ändring i förteckningen
över farliga ämnen.
b) I alla övriga fall inom ett år från det datum då detta direktiv
börjar tillämpas på den berörda verksamheten.
3.
Punkterna 1 och 2 ska inte gälla om verksamhetsutövaren
redan har utarbetat en säkerhetspolicy och, när det krävs enligt
nationell lagstiftning, sänt den till den behöriga myndigheten
före den 1 juni 2015, och om informationen i anmälan upp
fyller kraven i punkt 1 och informationen inte har ändrats.
4.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11 ska
verksamhetsutövaren regelbundet, men minst vart femte år, se
över och vid behov uppdatera säkerhetspolicyn. När det krävs
enligt nationell lagstiftning ska den uppdaterade säkerhetspoli
cyn sändas till den behöriga myndigheten utan dröjsmål.
5.
Säkerhetspolicyn ska genomföras med hjälp av lämpliga
medel och strukturer och genom ett säkerhetsledningssystem, i
enlighet med bilaga III, som står i proportion till faran för all
varliga olyckshändelser och komplexiteten i verksamhetens or
ganisation eller aktiviteter. För verksamheter på lägre nivå får
skyldigheten att genomföra säkerhetspolicyn uppfyllas med
hjälp av andra lämpliga medel, strukturer och förvaltnings
system, som står i proportion till faran för allvarliga olycks
händelser, och med beaktande av de principer som anges i
bilaga III.
Artikel 9

b) sådana ändringar av en verksamhet eller en anläggning som
kan få betydande konsekvenser när det gäller faran för all
varliga olyckshändelser,
c) definitiv nedläggning av verksamheten eller dess tagande ur
drift, eller
d) ändringar i de uppgifter som avses i punkt 1 a, b eller c.

Dominoeffekter
1.
Medlemsstaterna ska se till att den behöriga myndigheten,
med stöd av den information som den fått från verksamhets
utövaren i enlighet med artiklarna 7 och 10, eller till följd av en
begäran om ytterligare information från den behöriga myndig
heten, eller genom tillsyn enligt artikel 20, fastställer alla verk
samheter eller grupper av verksamheter på lägre eller högre nivå
vid vilka risken för eller följderna av en allvarlig olyckshändelse
är högre på grund av verksamheternas geografiska läge och
närhet till varandra och samt deras innehav av farliga ämnen.
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2.
Om den behöriga myndigheten har ytterligare uppgifter
utöver dem som verksamhetsutövaren tillhandahåller i enlighet
med artikel 7.1 g ska den göra dessa uppgifter tillgängliga för
verksamhetsutövaren, om det behövs för tillämpningen av
denna artikel.
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namnge de relevanta organisationer som har varit involverade
i utarbetandet av rapporten.

3.
Säkerhetsrapporten ska sändas till den behöriga myndig
heten inom följande tidsfrister:

3.
Medlemsstaterna ska se till att verksamhetsutövarna i de
verksamheter som fastställs i punkt 1

a) utbyter lämplig information så att verksamheterna, i tillämp
liga fall, kan beakta karaktären och vidden av den totala
risken för en allvarlig olyckshändelse i sin säkerhetspolicy,
i sina säkerhetsledningssystem, säkerhetsrapporter och in
terna planer för räddningsinsatser,

b) samarbetar om att informera allmänheten och närliggande
platser som inte omfattas av detta direktiv, och om att lämna
information till den myndighet som har ansvaret för att
utarbeta externa planer för räddningsinsatser.

Artikel 10
Säkerhetsrapport
1.
Medlemsstaterna ska kräva att verksamhetsutövaren vid en
verksamhet på högre nivå utarbetar en säkerhetsrapport som

a) visar att en säkerhetspolicy, och ett säkerhetsledningssystem
för att se till att den genomförs, har införts i enlighet med
bilaga III,

b) visar att faran för allvarliga olyckshändelser och tänkbara
scenarier för allvarliga olyckshändelser har identifierats, och
att nödvändiga åtgärder har vidtagits för att förebygga dem
och begränsa deras följder för människors hälsa och miljön,

c) visar att tillräcklig säkerhet och tillförlitlighet har beaktats vid
utformning, konstruktion, drift och underhåll av alla anlägg
ningar, lager, utrustningar och infrastrukturer som har sam
band med driften och som har ett samband med olika slag
av fara för allvarliga olyckshändelser inom verksamheten,

d) visar att interna planer för räddningsinsatser har utarbetats
och att de innehåller information som utgör underlag för
utarbetandet av den externa planen för räddningsinsatser,

e) säkerställer att den behöriga myndigheten får tillräcklig infor
mation för att kunna besluta om lokalisering av nya aktivi
teter och projekt kring befintliga verksamheter.

2.
Säkerhetsrapporten ska innehålla åtminstone de uppgifter
och den information som förtecknas i bilaga II. Den ska

a) För nya verksamheter inom en rimlig tid innan byggnads
arbetena påbörjas eller verksamheten tas i drift, eller innan
de ändringar görs som leder till en ändring i förteckningen
över farliga ämnen.

b) För befintliga verksamheter på högre nivå, den 1 juni 2016.

c) För övriga verksamheter inom två år från det datum då detta
direktiv börjar tillämpas på den berörda verksamheten.

4.
Punkterna 1, 2 och 3 ska inte gälla om verksamhetsutöva
ren redan har sänt en säkerhetsrapport till den behöriga myn
digheten enligt kraven i den nationella lagstiftningen före den
1 juni 2015, och om informationen i anmälan uppfyller kraven
i punkterna 1 och 2 och inte har ändrats. Verksamhetsutövaren
ska, för att följa punkterna 1 och 2 i denna artikel, lägga fram
varje ändrad del av säkerhetsrapporten i det format som över
enskommits med den behöriga myndigheten, om inte annat
följer av de tidsfrister som avses i punkt 3.

5.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11 ska
verksamhetsutövaren regelbundet, men minst vart femte år, se
över och vid behov uppdatera säkerhetsrapporten.

Verksamhetsutövaren ska också efter en allvarlig olyckshändelse
vid sin verksamhet se över och vid behov uppdatera säkerhets
rapporten, samt vid varje annan tidpunkt på eget initiativ eller
på begäran av den behöriga myndigheten, om det är motiverat
på grund av nya sakomständigheter eller nya tekniska kunska
per om säkerhetsfaktorer, inklusive kunskap som härrör från
analyser av olyckor och, så långt som möjligt, kunskap om
händelser som kunde ha lett till en olyckshändelse och utveck
lingen när det gäller kunskapen om bedömning av faror.

Den uppdaterade säkerhetsrapporten eller uppdaterade delar av
den ska sändas till den behöriga myndigheten utan dröjsmål.

6.
Innan verksamhetsutövaren påbörjar byggnadsarbeten eller
drift, eller i de fall som avses i punkt 3 b och c och punkt 5 i
denna artikel, ska den behöriga myndigheten inom en rimlig tid
efter att den har tagit emot rapporten meddela sina slutsatser
från granskningen av säkerhetsrapporten till verksamhetsutöva
ren, och, vid behov, i enlighet med artikel 19, förbjuda idrift
tagande eller fortsatt drift av den berörda verksamheten.

L 197/10

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Artikel 11
Ändring av anläggningar, verksamheter eller lager
Vid ändringar av anläggningar, verksamheter, lager eller proces
ser, eller vid ändringar av typen eller den fysikaliska formen
eller kvantiteten av de farliga ämnen som kan medföra bety
dande konsekvenser för faran för allvarliga olyckshändelser, eller
som kan leda till att en verksamhet på lägre nivå blir en verk
samhet på högre nivå eller vice versa, ska medlemsstaterna se
till att verksamhetsutövaren ser över och vid behov uppdaterar
anmälan, säkerhetspolicyn, säkerhetsledningssystemet och säker
hetsrapporten och underrättar den behöriga myndigheten om
dessa uppdateringar innan ändringen görs.

Artikel 12
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a) Avgränsa och kontrollera olyckor så att följderna minimeras
och de skador som orsakas på människors hälsa, miljö och
egendom begränsas.

b) Införa de åtgärder som krävs för att skydda människors hälsa
och miljön från följderna av allvarliga olyckshändelser.

c) Förmedla nödvändig information till allmänheten och till
berörda organ och myndigheter i området.

d) Vidta åtgärder för att återställa och sanera miljön efter en
allvarlig olyckshändelse.

Planer för räddningsinsatser
1.
Medlemsstaterna ska för alla verksamheter på högre nivå
se till att

Planerna för räddningsinsatser ska innehålla den information
som anges i bilaga IV.

a) verksamhetsutövaren utarbetar en intern plan för räddnings
insatser med de åtgärder som ska vidtas inom verksamheten,

4.
Medlemsstaterna ska se till att de interna planer för rädd
ningsinsatser som föreskrivs i detta direktiv utarbetas i samråd
med de anställda vid verksamheten, inklusive relevant personal
med långtidskontrakt som underleverantörer.

b) verksamhetsutövaren förser den behöriga myndigheten med
den information som behövs för att utarbeta externa planer
för räddningsinsatser,

c) de myndigheter som medlemsstaten har utsett för ändamålet
utarbetar en extern plan för räddningsinsatser med de åtgär
der som ska vidtas utanför verksamheten, och att detta sker
inom två år från det att den nödvändiga informationen från
verksamhetsutövaren har mottagits enligt led b.

2.
Verksamhetsutövarna ska uppfylla sina skyldigheter enligt
punkt 1 a och b inom följande tidsfrister:

a) För nya verksamheter, inom en rimlig tid innan de tas i drift,
eller innan de ändringar görs som leder till en ändring i
förteckningen över farliga ämnen.

b) För befintliga verksamheter på högre nivå senast den 1 juni
2016, om inte den interna planen för räddningsinsatser som
har utarbetats enligt kraven i nationell lagstiftning före detta
datum och den information planen innehåller, samt den
information som avses i punkt 1 b, överensstämmer med
denna artikel och inte har ändrats.

c) För övriga verksamheter inom två år från det datum då detta
direktiv börjar tillämpas på den berörda verksamheten.

3.
Planerna för räddningsinsatser ska upprättas med följande
mål:

5.
Medlemsstaterna ska se till att den berörda allmänheten
tidigt ges möjlighet att lämna sina synpunkter på de externa
planerna för räddningsinsatser när planerna fastställs eller änd
ras på ett väsentligt sätt.

6.
Medlemsstaterna ska se till att interna och externa planer
för räddningsinsatser granskas, prövas och, om det är nödvän
digt, uppdateras av verksamhetsutövaren och utsedda myndig
heter, med lämpliga tidsintervall på högst tre år. Vid gransk
ningen ska man beakta de förändringar som skett vid de be
rörda verksamheterna eller inom den berörda räddningstjänsten,
den tekniska utvecklingen och kunskaperna om vilka insatser
som krävs när allvarliga olyckshändelser inträffar.

När det gäller de externa planerna för räddningsinsatser ska
medlemsstaterna beakta behovet av ett förstärkt samarbete när
det gäller operativa räddningsinsatser vid allvarliga olyckshän
delser.

7.
Medlemsstaterna ska se till att planerna för räddningsinsat
ser utan dröjsmål sätts i kraft av verksamhetsutövaren och om
nödvändigt av den behöriga myndigheten som har utsetts för
detta ändamål när en allvarlig olyckshändelse inträffar, eller när
en okontrollerad händelse som rimligen kan förväntas leda till
en allvarlig olyckshändelse inträffar.

8.
Den behöriga myndigheten får besluta, med angivande av
skälen för beslutet och mot bakgrund av den information som
ges i säkerhetsrapporten, att bestämmelserna i punkt 1 om
skyldigheten att upprätta en extern plan för räddningsinsatser
inte ska tillämpas.
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Artikel 13
Planering av markanvändning
1.
Medlemsstaterna ska se till att målen att förebygga allvar
liga olyckshändelser och begränsa följderna av dem för männi
skors hälsa och miljön beaktas i deras strategier för mark
användning och andra relevanta strategier. Dessa mål ska upp
nås genom kontroll av följande:

a) Lokalisering av nya verksamheter.

b) Ändringar av verksamheter enligt artikel 11.
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4.
Kraven i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel ska gälla
utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om
bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata
projekt (1), Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG
av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och
programs miljöpåverkan (2) och annan relevant unionslagstift
ning. Medlemsstaterna får inrätta samordnade eller gemen
samma förfaranden för att se till att kraven i denna artikel
och kraven i den lagstiftningen uppfylls, bland annat för att
undvika dubbla bedömningar eller samråd.

Artikel 14
Information till allmänheten

c) Nya projekt, inklusive transportleder, platser som används av
allmänheten och bostadsområden i närheten av verksamhe
ter, när lokaliseringen eller utbyggnaderna kan vara källa till
eller öka risken för allvarliga olyckshändelser eller förvärra
följderna av dem.

2.
Medlemsstaterna ska se till att deras strategier för mark
användning eller andra relevanta strategier och förfarandena för
att genomföra dessa strategier beaktar följande behov på lång
sikt:

a) Upprätthålla tillbörliga säkerhetsavstånd mellan verksamheter
som omfattas av detta direktiv och bostadsområden, bygg
nader och områden som används av allmänheten, rekrea
tionsområden och, så långt det är möjligt, större trafikleder.

b) Skydd av naturområden som är av särskilt intresse eller är
särskilt ömtåliga och som ligger nära verksamheter, vid be
hov genom tillbörliga säkerhetsavstånd eller andra relevanta
åtgärder.

c) Tekniska tilläggsåtgärder för befintliga verksamheter i enlig
het med artikel 5 för att inte öka riskerna för människors
hälsa och miljön.

3.
Medlemsstaterna ska se till att alla behöriga myndigheter
och planmyndigheter med beslutsansvar inom detta område
inrättar lämpliga samrådsförfaranden för genomförandet av de
principer som fastställs i punkt 1. Förfarandena ska vara utfor
made så att de säkerställer att verksamhetsutövarna när beslut
fattas tillhandahåller tillräckligt med information om de risker
som verksamheten medför, och att det finns teknisk vägledning
om dessa risker, antingen på grundval av en bedömning av
omständigheterna i det enskilda fallet eller enligt allmänna prin
ciper.

Medlemsstaterna ska se till att verksamhetsutövare i verksamhe
ter på lägre nivå på begäran av den behöriga myndigheten till
handahåller tillräcklig information om de risker som verksam
heten medför i den mån informationen behövs för planering av
markanvändning.

1.
Medlemsstaterna ska se till att den information som avses
i bilaga V ständigt är tillgänglig för allmänheten, även elektro
niskt. Informationen ska hållas uppdaterad vid behov, inbegripet
för det fall det behövs ändringar som omfattas av artikel 11.

2.
I fråga om verksamheter på högre nivå ska medlemssta
terna också se till att

a) alla personer som kan beröras av en allvarlig olyckshändelse
automatiskt, regelbundet och på lämpligaste sätt får tydlig
och begriplig information om säkerhetsåtgärder och om hur
de förväntas agera om en allvarlig olyckshändelse inträffar,

b) säkerhetsrapporten på begäran görs tillgänglig för allmänhe
ten enligt artikel 22.3; när artikel 22.3 tillämpas ska en
anpassad version av rapporten göras tillgänglig, exempelvis
i form av ett icke-tekniskt sammandrag som ska innehålla
minst allmän information om faran för allvarliga olyckshän
delser, och om eventuella följder för människors hälsa och
miljön om en allvarlig olyckshändelse inträffar,

c) förteckningen över farliga ämnen på begäran görs tillgänglig
för allmänheten enligt artikel 22.3.

Den information som ska lämnas enligt led a i första stycket ska
minst omfatta de uppgifter som avses i bilaga V. Denna infor
mation ska också lämnas till alla byggnader och områden som
används av allmänheten, inklusive skolor och sjukhus, och till
alla närliggande verksamheter när det gäller verksamheter som
omfattas av artikel 9. Medlemsstaterna ska se till att informatio
nen lämnas åtminstone vart femte år samt ses över och, vid
behov, uppdateras regelbundet, inbegripet för det fall det behövs
ändringar som omfattas av artikel 11.

3.
Medlemsstaterna ska lämna tillräcklig information till
medlemsstater som löper risk att påverkas av gränsöverskri
dande följder av en allvarlig olyckshändelse vid en verksamhet
(1) EUT L 26, 28.1.2012, s. 1.
(2) EGT L 197, 21.7.2001, s. 30.
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på högre nivå, så att den medlemsstat som löper en sådan risk i
förekommande fall kan tillämpa alla relevanta bestämmelser i
artiklarna 12 och 13 och i den här artikeln.

4.
Om den berörda medlemsstaten har beslutat att en verk
samhet som är belägen nära en annan medlemsstats territorium
inte medför fara för en allvarlig olyckshändelse utanför sitt
område enligt artikel 12.8, och att det därför inte finns någon
skyldighet att utarbeta en extern plan för räddningsinsatser en
ligt artikel 12.1, ska den meddela den andra medlemsstaten sitt
motiverade beslut.

Artikel 15
Offentligt samråd och deltagande i beslutsfattande
1.
Medlemsstaterna ska se till att den berörda allmänheten
tidigt får möjlighet att yttra sig om specifika enskilda projekt
med avseende på

a) planeringen av sådana nya verksamheter som avses i arti
kel 13,

b) betydande ändringar av verksamheter enligt artikel 11, när
de planerade ändringarna omfattas av de krav som anges i
artikel 13,

c) nya projekt kring verksamheter, när lokaliseringen eller pro
jekten kan öka risken för eller följderna av en allvarlig
olyckshändelse enligt artikel 13.

2.
Allmänheten ska med avseende på de specifika enskilda
projekt som avses i punkt 1 underrättas, genom offentliga med
delanden eller på annat lämpligt sätt, inklusive elektroniska me
dier när sådana finns, om följande i ett tidigt stadium av besluts
processen och senast så snart som information rimligen kan
ges:
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e) Uppgifter om när och var eller på vilket sätt relevant infor
mation kommer att göras tillgänglig.
f) Detaljuppgifter om hur man ordnat för allmänhetens delta
gande och samråd med allmänheten enligt punkt 7 i den här
artikeln.
3.
Medlemsstaterna ska, med avseende på de specifika en
skilda projekt som avses i punkt 1, se till att den berörda all
mänheten vid lämpliga tidpunkter får tillgång till följande:
a) I enlighet med nationell lagstiftning, de centrala rapporter
och rekommendationer som den behöriga myndigheten tog
emot när allmänheten underrättades enligt punkt 2.
b) I enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om all
mänhetens tillgång till miljöinformation (1), annan infor
mation än den som avses i punkt 2 i denna artikel och
som är relevant för beslutet i fråga och som blir tillgänglig
först efter det att den berörda allmänheten har underrättats
enligt den punkten.
4.
Medlemsstaterna ska se till att den berörda allmänheten
får uttrycka kommentarer och synpunkter till den behöriga
myndigheten innan ett beslut fattas om ett specifikt enskilt
projekt såsom avses i punkt 1, och att resultaten från de samråd
som hållits enligt punkt 1 tillbörligen beaktas vid beslutsfattan
det.
5.
Medlemsstaterna ska se till att den behöriga myndigheten
ger allmänheten tillgång till följande när relevanta beslut fattas:
a) Beslutets innehåll och de skäl det grundar sig på, inklusive
eventuella senare uppdateringar.
b) Resultaten av de samråd som hållits innan beslutet fattades
och en förklaring av hur de har beaktats i beslutet.

a) Ändamålet med det specifika projektet.

b) I förekommande fall uppgifter om att projektet är föremål
för en nationell eller gränsöverskridande miljökonsekvens
beskrivning eller samråd mellan medlemsstater enligt arti
kel 14.3.

c) Uppgifter om vilka myndigheter som är behöriga att fatta
beslut, från vilka relevant information kan erhållas och till
vilka synpunkter eller frågor kan lämnas samt tidsfristerna
för att överlämna synpunkter eller frågor.

d) Vilka slags beslut som kan komma att fattas eller, i före
kommande fall, utkast till beslut.

6.
När allmänna planer eller program fastställs som behand
lar de frågor som avses i punkt 1 a eller c ska medlemsstaterna
se till att allmänheten på ett tidigt stadium ges tillfälle att på ett
effektivt sätt delta i utarbetandet och ändringen eller översynen
av dem, med tillämpning av de förfaranden som avses i arti
kel 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av
den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens deltagande i
utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön (2).
Medlemsstaterna ska identifiera den allmänhet som har rätt att
delta med avseende på denna punkt, inbegripet relevanta ickestatliga organisationer som uppfyller alla relevanta krav i natio
nell lagstiftning, exempelvis miljöskyddsorganisationer.
(1) EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.
(2) EUT L 156, 25.6.2003, s. 17.
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Denna punkt ska inte gälla för de planer och program för vilka
det krävs att ett förfarande med deltagande från allmänheten ska
genomföras enligt direktiv 2001/42/EG.
7.
Medlemsstaterna ska närmare fastställa hur allmänheten
ska underrättas och hur det offentliga samrådet ska ske.
Det ska fastställas rimliga tidsramar för de olika etapperna så att
det finns tillräckligt med tid att underrätta allmänheten och så
att den berörda allmänheten hinner förbereda sig och på ett
effektivt sätt kan delta i den miljöbeslutsprocess som fastställs
i denna artikel.
Artikel 16
Upplysningar som ska lämnas av verksamhetsutövaren och
åtgärder som ska vidtas efter en allvarlig olyckshändelse
Medlemsstaterna ska se till att verksamhetsutövaren är skyldig
att så snart det är praktiskt möjligt efter en allvarlig olycks
händelse och på lämpligt sätt
a) underrätta den behöriga myndigheten,
b) så snart det är möjligt förse den behöriga myndigheten med
information om

L 197/13

b) genom tillsyn, undersökningar eller på annat lämpligt sätt
samlar in den information som behövs för att göra en full
ständig analys av de tekniska, organisatoriska och lednings
relaterade aspekterna av olyckshändelsen,
c) vidtar lämpliga åtgärder för att se till att verksamhetsutöva
ren vidtar nödvändiga återställningsåtgärder,
d) utfärdar rekommendationer för förebyggande åtgärder i
framtiden, och
e) informerar de personer som sannolikt kommer att drabbas
om den olyckshändelse som inträffat och, i förekommande
fall, om de åtgärder som vidtas för att begränsa dess följder.
Artikel 18
Upplysningar som ska lämnas av medlemsstaterna efter en
allvarlig olyckshändelse
1.
För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
olyckshändelser ska medlemsstaterna underrätta kommissionen
om allvarliga olyckshändelser som inträffar på deras territorium,
och som uppfyller kriterierna i bilaga VI. De ska förse kom
missionen med följande uppgifter:

i) omständigheterna kring olyckshändelsen,
ii) vilka farliga ämnen som ingår,

a) Vilken medlemsstat det gäller samt namn och adress för den
myndighet som har ansvar för att sammanställa rapporten.

iii) uppgifter som finns tillgängliga för att bedöma följderna
av olyckshändelsen för människors hälsa, miljön och
egendom,

b) Datum, tidpunkt och plats för olyckshändelsen, verksamhets
utövarens fullständiga namn och den aktuella verksamhetens
adress.

iv) vilka räddningsinsatser som har genomförts,
c) underrätta den behöriga myndigheten om åtgärder som pla
neras för att
i) begränsa följderna av olyckshändelsen på medellång och
lång sikt,

c) En kort beskrivning av omständigheterna vid olyckshändel
sen med uppgifter om vilka farliga ämnen som ingår och de
omedelbara följderna för människors hälsa och miljön.
d) En kort beskrivning av de räddningsinsatser som har genom
förts och de försiktighetsåtgärder som omedelbart måste vid
tas för att undvika att olyckshändelsen upprepas.

ii) undvika att olyckshändelsen upprepas,
d) uppdatera den information som lämnats, om en grundligare
undersökning avslöjar nya fakta som ändrar informationen
eller de slutsatser som dragits.
Artikel 17
Åtgärder som ska vidtas av den behöriga myndigheten
efter en allvarlig olyckshändelse
Efter en allvarlig olyckshändelse ska medlemsstaterna kräva att
den behöriga myndigheten
a) ser till att de brådskande åtgärder och åtgärder på medellång
och lång sikt vidtas som kan vara nödvändiga,

e) Resultaten av deras analys och rekommendationer.
2.
Den information som avses i punkt 1 i denna artikel ska
tillhandahållas så snart det är möjligt och senast inom ett år
från dagen för olyckshändelsen, med hjälp av den databas som
avses i artikel 21.4. Om endast preliminär information enligt
punkt 1 e kan lämnas inom denna tidsfrist för att införas i
databasen ska informationen uppdateras när resultaten av vidare
analyser och rekommendationer finns tillgängliga.
Medlemsstaterna får dröja med att lämna den information som
avses i punkt 1 e i avvaktan på att ett rättsligt förfarande slut
förs, om informationen skulle kunna påverka detta förfarande.
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3.
Med avseende på medlemsstaternas tillhandahållande av
den information som avses i punkt 1 i denna artikel ska ett
rapporteringsformulär fastställas i form av genomförandeakter.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det gransk
ningsförfarande som avses i artikel 27.2.
4.
Medlemsstaterna ska meddela kommissionen namnet på
och adressen till alla de organ som kan ha relevant information
om allvarliga olyckshändelser, och som kan fungera som rådgi
vare för andra medlemsstaters behöriga myndigheter med an
svar att ingripa vid en sådan olyckshändelse.
Artikel 19
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d) allmänheten har fått tillgång till den information som före
skrivs i artikel 14.

3.
Medlemsstaterna ska se till att alla verksamheter omfattas
av en tillsynsplan på nationell, regional eller lokal nivå, samt att
denna plan regelbundet ses över och vid behov uppdateras.

Varje tillsynsplan ska omfatta följande:

a) En allmän utvärdering av relevanta säkerhetsaspekter.

Driftförbud
1.
Medlemsstaterna ska förbjuda drift eller idrifttagande av en
verksamhet, en anläggning eller ett lager eller någon del av
dessa, om de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar för att
förebygga eller begränsa allvarliga olyckshändelser är uppenbart
otillräckliga. Medlemsstaterna ska i detta syfte bland annat be
akta allvarliga fall av underlåtenhet att vidta de nödvändiga
åtgärder som anges i tillsynsrapporten.
Medlemsstaterna får förbjuda drift eller idrifttagande av en verk
samhet, en anläggning eller ett lager eller någon del av dessa,
om verksamhetsutövaren inte inom den angivna tidsfristen har
lämnat in anmälan, rapporter eller annan information som fö
reskrivs i detta direktiv.
2.
Medlemsstaterna ska se till att verksamhetsutövarna har
möjlighet att överklaga ett beslut om förbud som fattats av
den behöriga myndigheten i enlighet med punkt 1, hos en
lämplig instans fastställd genom nationell lagstiftning och na
tionella förfaranden.

b) Det geografiska område som tillsynsplanen omfattar.

c) En förteckning över de verksamheter som tillsynsplanen om
fattar.

d) En förteckning över grupper av verksamheter med eventuella
dominoeffekter enligt artikel 9.

e) En förteckning över de verksamheter där särskilda externa
risk- eller farokällor kan öka riskerna för eller följderna av en
allvarlig olyckshändelse.

f) Förfaranden för rutinmässig tillsyn, inklusive programmet för
sådan tillsyn enligt punkt 4.

g) Förfaranden för icke-rutinmässig tillsyn enligt punkt 6.
Artikel 20
Tillsyn
1.
Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheterna
inrättar ett system för tillsyn.
2.
Tillsynen ska vara lämpad för den aktuella typen av verk
samhet. Den ska utföras oberoende av om säkerhetsrapporten
eller några andra rapporter har lämnats in. Den ska vara så
utformad att de medger en planerad och systematisk granskning
av de tekniska system samt organisations- och driftsystem som
tillämpas vid verksamheten så att, i synnerhet
a) verksamhetsutövaren kan visa att lämpliga åtgärder har vid
tagits för att förebygga allvarliga olyckshändelser i samband
med de olika aktiviteter som bedrivs vid verksamheten,
b) verksamhetsutövaren kan visa att det finns lämpliga medel
för att begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser, vid
verksamhetsplatsen eller utanför den,
c) uppgifterna och informationen i säkerhetsrapporten, eller i
någon annan rapport som lämnats in, ger en riktig bild av
omständigheterna vid verksamheten,

h) Bestämmelser om samarbete mellan olika tillsynsmyndighe
ter.

4.
Den behöriga myndigheten ska på grundval av tillsyns
planerna enligt punkt 3 regelbundet upprätta program för ru
tinmässig tillsyn av alla verksamheter, inklusive hur ofta besök
på plats ska utföras för olika typer av verksamheter.

Perioden mellan två på varandra följande besök på plats ska inte
överskrida ett år för verksamheter på högre nivå och tre år för
verksamheter på lägre nivå, såvida den behöriga myndigheten
inte redan har utarbetat ett tillsynsprogram grundat på en syste
matisk bedömning av faran för en allvarlig olyckshändelse vid
de berörda verksamheterna.

5.
Den systematiska bedömningen av farorna vid de berörda
verksamheterna ska baseras på åtminstone följande kriterier:

a) De berörda verksamheternas potentiella inverkan på männi
skors hälsa och miljön.
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b) Den tidigare efterlevnaden av bestämmelserna i detta direk
tiv.
Där det är lämpligt ska man också beakta relevanta resultat från
tillsyn som utförts enligt annan unionslagstiftning.
6.
Icke-rutinmässig tillsyn ska genomföras så snart som möj
ligt för att undersöka allvarliga klagomål, allvarliga olyckor och
händelser som kunde ha lett till en olyckshändelse samt tillbud
och bristande efterlevnad.
7.
Inom fyra månader efter varje tillsyn ska den behöriga
myndigheten meddela resultaten av tillsynen till verksamhets
utövaren, där man även ska ange alla nödvändiga åtgärder.
Den behöriga myndigheten ska se till att verksamhetsutövaren
vidtar alla nödvändiga åtgärder inom en rimlig period efter att
ha tagit emot meddelandet.
8.
Om det vid tillsyn upptäcks ett allvarligt fall av bristande
efterlevnad av detta direktiv ska förnyad tillsyn göras inom sex
månader.
9.
Tillsynen ska då det är möjligt samordnas med tillsyn
enligt annan unionslagstiftning och kombineras där det är lämp
ligt.
10.
Medlemsstaterna ska uppmuntra de behöriga myndighe
terna att tillhandahålla mekanismer och verktyg för att utbyta
erfarenheter och konsolidera kunskapen, och att där det är
lämpligt delta i sådana mekanismer på unionsnivå.
11.
Medlemsstaterna ska se till att verksamhetsutövarna för
ser de behöriga myndigheterna med allt nödvändigt stöd så att
dessa myndigheter kan genomföra tillsyn och samla in den
information de behöver för att fullgöra sina skyldigheter enligt
detta direktiv, i synnerhet så att myndigheterna ges möjlighet att
till fullo bedöma sannolikheten för en allvarlig olyckshändelse
och fastställa omfattningen av en eventuellt ökad sannolikhet
för förvärrande omständigheter av allvarliga olyckor, utarbeta en
extern plan för räddningsinsatser och beakta ämnen som på
grund av sin fysikaliska form, sina särskilda betingelser eller
sin lokalisering kan medföra att ytterligare överväganden behö
ver göras.
Artikel 21
Informationssystem och informationsutbyte
1.
Medlemsstaterna och kommissionen ska utbyta infor
mation om de erfarenheter de har vunnit om förebyggande av
allvarliga olyckshändelser och begränsning av deras följder.
Denna information ska särskilt röra effekten av bestämmelserna
i detta direktiv.

L 197/15

3.
För verksamheter som omfattas av detta direktiv ska med
lemsstaterna lämna åtminstone följande uppgifter till kommis
sionen:
a) Verksamhetsutövarens namn eller firma samt fullständig
adress till den aktuella verksamheten.
b) Den eller de aktiviteter som bedrivs vid verksamheten.
Kommissionen ska upprätta och hålla uppdaterad en databas
med den information som lämnas av medlemsstaterna. Tillträde
till databasen ska begränsas till personer som har fått tillstånd
av kommissionen eller de behöriga myndigheterna i medlems
staterna.
4.
Kommissionen ska upprätta en databas som medlemssta
terna har tillgång till och som särskilt innehåller detaljuppgifter
om de allvarliga olyckshändelser som har inträffat inom med
lemsstaternas territorier, för följande ändamål:
a) Säkerställa att den information som medlemsstaterna lämnar
enligt artikel 18.1 och 18.2 snabbt sprids till alla behöriga
myndigheter.
b) Förse de behöriga myndigheterna med en analys av orsa
kerna till olyckshändelserna och de lärdomar som har dragits
av dem.
c) Informera de behöriga myndigheterna om vilka förebyg
gande åtgärder som har vidtagits.
d) Lämna upplysningar om organisationer som kan ge råd eller
relevant information om förekomst, förebyggande och be
gränsning av följderna av allvarliga olyckshändelser.
5.
Kommissionen ska senast den 1 januari 2015 anta ge
nomförandeakter för att fastställa de format som ska användas
för att meddela den information som avses i punkterna 2 och 3
i denna artikel från medlemsstaterna och de relevanta databaser
som avses i punkterna 3 och 4. Dessa genomförandeakter ska
antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i
artikel 27.2.
6.
Den databas som avses i punkt 4 ska innehålla minst
följande:
a) Den information som lämnats av medlemsstaterna enligt
artikel 18.1 och 18.2.
b) En analys av orsakerna till olyckshändelserna.
c) De lärdomar som har dragits av olyckshändelserna.

2.
Senast den 30 september 2019, och därefter vart fjärde år,
ska medlemsstaterna förse kommissionen med en rapport om
genomförandet av detta direktiv.

d) De förebyggande åtgärder som krävs för att förhindra att en
olyckshändelse upprepas.
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7.
Kommissionen ska göra den icke-konfidentiella delen av
uppgifterna tillgänglig för allmänheten.

Artikel 22
Tillgång till information och konfidentialitet
1.
Medlemsstaterna ska i syfte att öka öppenheten se till att
den behöriga myndigheten är skyldig att göra all information
som innehas enligt detta direktiv tillgänglig för alla fysiska eller
juridiska personer som begär det i enlighet med direktiv
2003/4/EG.

2.
Offentliggörande av varje slags information som krävs
enligt detta direktiv, inbegripet enligt artikel 14, får vägras eller
inskränkas av den behöriga myndigheten om de villkor som
anges i artikel 4 i direktiv 2003/4/EG är uppfyllda.

3.
Offentliggörande av den fullständiga information som av
ses i artikel 14.2 b och c som innehas av den behöriga myn
digheten kan vägras av den behöriga myndigheten, utan att det
påverkar tillämpningen av punkt 2 i den här artikeln, om verk
samhetsutövaren har begärt att vissa delar av säkerhetsrapporten
eller förteckningen över farliga ämnen inte ska avslöjas av de
skäl som anges i artikel 4 i direktiv 2003/4/EG.

Den behöriga myndigheten får av samma skäl även besluta att
vissa delar av rapporten eller förteckningen inte ska lämnas ut. I
sådana fall ska verksamhetsutövaren med den myndighetens
medgivande förse den behöriga myndigheten med en modifie
rad rapport eller förteckning där vissa delar har uteslutits.

Artikel 23
Tillgång till rättslig prövning
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Artikel 25
Ändring av bilagorna
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter
enligt artikel 26 för att anpassa bilagorna II till VI till den
tekniska utvecklingen. Dessa anpassningar får inte leda till be
tydande ändringar i medlemsstaternas och verksamhetsutövar
nas skyldigheter enligt detta direktiv.

Artikel 26
Utövande av delegering
1.
Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissio
nen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i
artikel 25 ska ges till kommissionen för en period på fem på
år från och med den 13 augusti 2012. Kommissionen ska ut
arbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio
månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen
av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med pe
rioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet
motsätter sig en sådan förlängning senast fyra månader före
utgången av perioden i fråga.

3.
Den delegering av befogenhet som avses i artikel 25 får
när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett
beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogen
het som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan
dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella
tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påver
kar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i
kraft.

4.
Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den
samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

Medlemsstaterna ska se till att

a) varje sökande som begär information i enlighet med arti
kel 14.2 b eller c eller artikel 22.1 i detta direktiv kan begära
en prövning i enlighet med artikel 6 i direktiv 2003/4/EG av
en behörig myndighets handlingar eller underlåtenhet med
avseende på en sådan begäran,

5.
En delegerad akt som antas enligt artikel 25 ska träda i
kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort
invändningar mot den delegerade akten inom en period av två
månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och
rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före ut
gången av den perioden, har underrättat kommissionen om
att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas
med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

b) den berörda allmänheten i sina respektive nationella rätts
system har tillgång till de prövningsförfaranden som fast
ställs i artikel 11 i direktiv 2011/92/EG för de fall som
omfattas av artikel 15.1 i detta direktiv.

Artikel 27
Kommittéförfarande

Artikel 24

1.
Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrät
tats enligt direktiv 96/82/EG. Den kommittén ska vara en kom
mitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

Riktlinjer
Kommissionen får utarbeta riktlinjer om säkerhetsavstånd och
dominoeffekter.

2.
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förord
ning (EU) nr 182/2011 tillämpas.
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Artikel 28
Sanktioner
Medlemsstaterna ska fastställa sanktioner som ska tillämpas vid
överträdelse av de nationella bestämmelser som antas i enlighet
med detta direktiv. De sanktioner som fastställs ska vara effek
tiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska an
mäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den 1 juni
2015 och ska utan dröjsmål meddela eventuella senare änd
ringar som påverkar bestämmelserna.
Artikel 29
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nödvändiga för att följa artikel 30 i detta direktiv senast den
14 februari 2014. De ska tillämpa dessa bestämmelser från och
med den 15 februari 2014.
De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till
kommissionen.
När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser ska de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvis
ning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvis
ningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Rapportering och översyn
1.
Kommissionen ska, senast den 30 september 2020 och
vart fjärde år därefter, på grundval av de uppgifter som sänts in
av medlemsstaterna i enlighet med artiklarna 18 och 21.2 och
uppgifterna i de databaser som avses i artikel 21.3 och 21.4,
och med beaktande av genomförandet av artikel 4, lägga fram
en rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet
av detta direktiv och dess effektiva tillämpning, inbegripet infor
mation om allvarliga olyckshändelser som inträffat i unionen
samt hur dessa eventuellt påverkar detta direktivs genomföran
de. Kommissionen ska i den första av dessa rapporter ta med en
bedömning av behovet att ändra detta direktivs tillämpnings
område. Vid behov ska denna rapport åtföljas av ett lagstift
ningsförslag.
2.
Inom ramen för relevant unionslagstiftning får kommis
sionen utreda om frågan om verksamhetsutövarens finansiella
ansvar behöver tas upp i förhållande till allvarliga olyckshändel
ser, inbegripet frågor som hänger samman med försäkringar.
Artikel 30
Ändring av direktiv 96/82/EG

2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten
till de centrala bestämmelserna i den nationella lagstiftning som
de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 32
Upphävande
1.
Direktiv 96/82/EG ska upphöra att gälla från och med den
1 juni 2015.
2.
Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som
hänvisningar till det här direktivet och ska läsas i enlighet med
den jämförelsetabell som anges i bilaga VII.
Artikel 33
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

I direktiv 96/82/EG ska orden ”d) tung eldningsolja” läggas till
under rubriken ”Petroleumprodukter” i del 1 i bilaga I.

Artikel 34
Adressater

Artikel 31

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Införlivande
1.
Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar
och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta
direktiv senast den 31 maj 2015. De ska tillämpa dessa bestäm
melser från och med den 1 juni 2015.
Utan hinder av det första stycket ska medlemsstaterna sätta i
kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är

Utfärdat i Strasbourg den 4 juli 2012.

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande

Ordförande
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FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR
Bilaga I

— Farliga ämnen

Bilaga II

— Det minimum av uppgifter och information som ska beaktas i den säkerhetsrapport som avses i artikel 10

Bilaga III — Information som avses i artiklarna 8.5 och 10 om verksamhetens säkerhetsledningssystem och organisation
för att förebygga allvarliga olyckshändelser
Bilaga IV — Uppgifter och information som ska ingå i de planer för räddningsinsatser som avses i artikel 12
Bilaga V

— Upplysningar som ska lämnas till allmänheten enligt artikel 14.1 och enligt artikel 14.2 a

Bilaga VI — Kriterier för anmälan av en allvarlig olyckshändelse till kommissionen enligt artikel 18.1
Bilaga VII — Jämförelsetabell
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BILAGA I
FARLIGA ÄMNEN
Farliga ämnen som omfattas av de farokategorier som förtecknas i kolumn 1 i del 1 i denna bilaga omfattas av de
tröskelvärden som anges i kolumnerna 2 och 3 i del 1.
Ifall ett farligt ämne omfattas av del 1 i denna bilaga och även förtecknas i del 2 är de tröskelvärden som anges i
kolumnerna 2 och 3 tillämpliga.
DEL 1
Kategorier av farliga ämnen
Denna del innehåller alla farliga ämnen som omfattas av de farokategorier som förtecknas i kolumn 1:
Kolumn 1

Farokategorier i enlighet med förordning (EG) 1272/2008

Kolumn 2

Kolumn 3

Tröskelvärden (i ton) för de farliga ämnen som
avses i artikel 3.10 för tillämpning av
Krav för lägre nivå

Krav för högre nivå

5

20

50

200

50

200

10

50

50

200

10

50

Avsnitt H – HÄLSOFAROR
H1 AKUT TOXICITET kategori 1, alla exponeringsvägar
H2 AKUT TOXICITET
— kategori 2, alla exponeringsvägar
— kategori 3, exponeringsväg via inhalation (se not 7)
H3 STOT SPECIFIK ORGANTOXICITET – ENSTAKA EXPONERING
STOT SE kategori 1
Avsnitt P – FYSIKALISKA FAROR
P1a EXPLOSIVA ÄMNEN, BLANDNINGAR OCH FÖREMÅL (se not 8)
— Instabilt explosivt ämne, blandning eller föremål, eller
— Explosiva ämnen, blandningar och föremål, riskgrupp 1.1, 1.2, 1.3, 1.5
eller 1.6, eller
— ämnen eller blandningar som har explosiva egenskaper enligt metod
A.14 i förordning (EG) nr 440/2008 (se not 9) och inte tillhör faroklas
serna Organiska peroxider eller Självreaktiva ämnen och blandningar
P1b EXPLOSIVA ÄMNEN, BLANDNINGAR OCH FÖREMÅL (se not 8)
Explosiva ämnen, blandningar och föremål, riskgrupp 1.4 (se not 10)
P2 BRANDFARLIGA GASER
Brandfarliga gaser, kategori 1 eller 2
P3a BRANDFARLIGA AEROSOLER (se not 11.1)

150 (netto)

500 (netto)

5 000 (netto)

50 000 (netto)

”Brandfarliga” aerosoler i kategori 1 eller 2 som innehåller brandfarliga gaser
kategori 1 eller 2, eller Brandfarliga vätskor kategori 1
P3b BRANDFARLIGA AEROSOLER (se not 11.1)
”Brandfarliga” aerosoler kategori 1 eller 2 som varken innehåller Brandfar
liga gaser kategori 1 eller 2, eller brandfarliga vätskor kategori 1 (se not
11.2)
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Kolumn 1

Farokategorier i enlighet med förordning (EG) 1272/2008

24.7.2012

Kolumn 2

Tröskelvärden (i ton) för de farliga ämnen som
avses i artikel 3.10 för tillämpning av
Krav för lägre nivå

P4 OXIDERANDE GASER

Kolumn 3

Krav för högre nivå

50

200

10

50

50

200

5 000

50 000

10

50

50

200

50

200

50

200

E1 Farligt för vattenmiljön i kategorin akut 1 eller kronisk 1

100

200

E2 Farligt för vattenmiljön i kategorin kronisk 2

200

500

O1 Ämnen eller blandningar med faroangivelse EUH014

100

500

O2 Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brand
farliga gaser, kategori 1

100

500

50

200

Oxiderande gaser, kategori 1
P5a BRANDFARLIGA VÄTSKOR
— Brandfarliga vätskor, kategori 1, eller
— Brandfarliga vätskor i kategori 2 eller 3 som hålls vid en temperatur
över sin kokpunkt, eller
— andra vätskor med flampunkt ≤ 60 °C som hålls vid en temperatur över
sin kokpunkt (se not 12)
P5b BRANDFARLIGA VÄTSKOR
— Brandfarliga vätskor i kategori 2 eller 3 där särskilda processförhållan
den, såsom högt tryck eller hög temperatur, kan ge upphov till fara för
allvarlig olyckshändelse, eller
— andra vätskor med flampunkt ≤ 60 °C där särskilda processförhållanden,
såsom högt tryck eller hög temperatur, kan ge upphov till fara för
allvarlig olyckshändelse (se not 12)
P5c BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Brandfarliga vätskor, kategori 2 eller 3, som inte omfattas av P5a och P5b
P6a SJÄLVREAKTIVA ÄMNEN OCH BLANDNINGAR och ORGANISKA
PEROXIDER
Självreaktiva ämnen och blandningar, typ A eller B eller Organiska perox
ider, typ A eller B
P6b SJÄLVREAKTIVA ÄMNEN OCH BLANDNINGAR och ORGANISKA
PEROXIDER
Självreaktiva ämnen och blandningar, typ C, D, E eller F eller Organiska
peroxider, typ C, D, E eller F
P7 PYROFORA VÄTSKOR OCH FASTA ÄMNEN
Pyrofora vätskor, kategori 1
Pyrofora fasta ämnen, kategori 1
P8 OXIDERANDE VÄTSKOR OCH FASTA ÄMNEN
Oxiderande vätskor, kategori 1, 2 eller 3, eller
Oxiderande fasta ämnen, kategori 1, 2 eller 3
Avsnitt E – MILJÖFARLIGHET

Avsnitt O – ANDRA FAROR

O3 Ämnen eller blandningar med faroangivelse EUH029
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DEL 2
Namngivna farliga ämnen
Kolumn 1

Kolumn 2
CAS-nummer

(1 )

Farliga ämnen

Kolumn 3

Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av
Krav för lägre nivå Krav för lägre nivå

1. Ammoniumnitrat (se not 13)

—

5 000

10 000

2. Ammoniumnitrat (se not 14)

—

1 250

5 000

3. Ammoniumnitrat (se not 15)

—

350

2 500

4. Ammoniumnitrat (se not 16)

—

10

50

5. Kaliumnitrat (se not 17)

—

5 000

10 000

6. Kaliumnitrat (se not 18)

—

1 250

5 000

1

2

7. Arsenikpentoxid, arsenik(V)syra och/eller salter

1303-28-2

8. Arseniktrioxid, arsenik(III)syrlighet och/eller salter

1327-53-3

9. Brom

7726-95-6

20

100

7782-50-5

10

25

10. Klor
11. Nickelföreningar i inhalerbar pulverform: nickelmonoxid,
nickeldioxid, nickelsulfid, trinickeldisulfid, dinickeltrioxid

0,1

1

—

12. Etylenimin

151-56-4

10

20

13. Fluor

7782-41-4

10

20

50-00-0

5

50

15. Väte

1333-74-0

5

50

16. Väteklorid (kondenserad gas)

7647-01-0

25

250

17. Blyalkyler

—

5

50

18. Kondenserade brandfarliga gaser, kategori 1 eller 2 (inklu
sive LPG) och naturgas (se not 19)

—

50

200

19. Acetylen

74-86-2

5

50

20. Etylenoxid

75-21-8

5

50

21. Propylenoxid

75-56-9

5

50

22. Metanol

67-56-1

500

5 000

23. 4,4′ Metylenbis (2-kloranilin) och/eller dess salter, i pul
verform)

101-14-4

0,01

24. Metylisocyanat

624-83-9

0,15

25. Syrgas

7782-44-7

200

2 000

26. 2,4-toluendiisocyanat

584-84-9

10

100

2,6-toluendiisocyanat

91-08-7

14. Formaldehyd (koncentration ≥ 90 %)
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Kolumn 1
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Kolumn 2
CAS-nummer (1)

Farliga ämnen

Kolumn 3

Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av
Krav för lägre nivå Krav för lägre nivå

27. Karbonyldiklorid (fosgen)

75-44-5

0,3

0,75

28. Arsin (arseniktrihydrid)

7784-42-1

0,2

1

29. Fosfin (fosfortrihydrid)

7803-51-2

0,2

1

30. Svaveldiklorid

10545-99-0

31. Svaveltrioxid

7446-11-9

32. Polyklordibensofuraner och polyklordibensodioxiner (in
klusive TCDD) beräknade som TCDD-ekvivalenter (se not
20)

—

33. Följande CANCERFRAMKALLANDE ÄMNEN eller bland
ningar som innehåller följande cancerframkallande ämnen
i halter över 5 viktprocent:

—

1
15

75
0,001

0,5

2

4-aminobifenyl och/eller dess salter, bensotriklorid, benzi
din och/eller dess salter, bis(klorometyl)eter, klordimetyle
ter, 1,2-dibrometan, dietylsulfat, dimetylsulfat, dimetylkar
bamoylklorid, 1,2-dibrom-3-klorpropan, 1,2-dimetylhydra
zin, dimetylnitrosamin, hexametylfosfortriamid, hydrazin,
2-naftylamin och/eller dess salter, 4-nitrodifenyl, och 1,3propansulton
34. Petroleumprodukter och alternativa bränslen

—

2 500

25 000

a) Bensin och nafta
b) Fotogen (inklusive flygbränslen)
c) Gasoljor (inklusive dieselbränslen, lätta eldningsoljor
och blandkomponenter för gasoljor)
d) Tunga eldningsoljor
e) Alternativa bränslen med samma användningsändamål
och liknande egenskaper i fråga om brand- och miljö
farlighet som de produkter som avses i punkterna a–d
35. Vattenfri ammoniak

7664-41-7

50

200

36. Bortrifluorid

7637-07-2

5

20

37. Vätesulfid

7783-06-4

5

20

38. Piperidin

110-89-4

50

200

39. Bis(2-dimetylaminoetyl) (metyl)amin

3030-47-5

50

200

40. 3-(2-etylhexyloxi)propylamin

5397-31-9

50

200

200

500

41. Blandningar (*) av natriumhypoklorit som klassificeras som
farliga för vattenmiljön, akut kategori 1 [H400] som
innehåller mindre än 5 % aktivt klor och inte hänförts
till någon av de av de övriga farokategorierna i del 1
av bilaga I.
_____________
(*) Förutsatt att blandningen inte skulle klassificeras som farlig för vat
tenmiljön, akut kategori 1 [H400] om den inte innehöll natrium
hypoklorit.
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Kolumn 2
CAS-nummer (1)

Farliga ämnen

Kolumn 3

Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av
Krav för lägre nivå Krav för lägre nivå

42. Propylamin (se not 21)

107-10-8

500

2 000

43. Tert-butylakrylat (se not 21)

1663-39-4

200

500

44. 2-metyl-3-butenenitril (se not 21)

16529-56-9

500

2 000

45. Tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5,tiadiazin-2-tion (Dazomet)
(se not 21)

533-74-4

100

200

46. Metylakrylat (se not 21)

96-33-3

500

2 000

47. 3-metylpyridin (se not 21)

108-99-6

500

2 000

48. 1-brom-3-klorpropan (se not 21)

109-70-6

500

2 000

(1) CAS-numret visas endast som indikation.

NOTER TILL BILAGA I
1.

Ämnen och blandningar har klassificerats i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008.

2.

Blandningar ska jämställas med rena ämnen förutsatt att de hålls inom de koncentrationsgränser som på grund av
ämnenas egenskaper fastställs i förordning (EG) nr 1272/2008, eller dess senaste anpassning till den tekniska
utvecklingen, utom om en procentsammansättning eller annan beskrivning anges specifikt.

3.

De tröskelvärden som anges ovan gäller för varje verksamhet.
De kvantiteter som ska beaktas vid tillämpningen av artiklarna är de maximala kvantiteter som förekommer eller
kan förekomma vid varje givet tillfälle. Farliga ämnen som endast förekommer i en verksamhet i kvantiteter som är
lika med eller understiger 2 % av det angivna tröskelvärdet ska inte tas med i beräkningen av den totala kvantitet
som förekommer, om ämnenas placering inom verksamheten är sådan att de inte kan utlösa en allvarlig olycks
händelse på annat håll inom den verksamheten.

4.

Följande regler för summering av farliga ämnen eller kategorier av farliga ämnen ska gälla där de är tillämpliga:
Vid verksamheter där inget farligt ämne förekommer i en kvantitet som är lika med eller överskrider de relevanta
tröskelvärdena ska följande regel tillämpas för att avgöra om verksamheten omfattas av de relevanta kraven i detta
direktiv:
Detta direktiv ska tillämpas på verksamheter på högre nivå om summan av
q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5+ … är större än eller lika med 1,
där qx = kvantiteten farligt ämne x (eller farliga ämnen i samma kategori) som omfattas av del 1 eller 2 i denna
bilaga,
och QUX = det relevanta tröskelvärdet för ett farligt ämne eller en kategori x i kolumn 3 i del 1 eller i kolumn 3 i
del 2 i denna bilaga.
Detta direktiv ska tillämpas på verksamheter på lägre nivå om summan av
q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + … är större än eller lika med 1,
där qx = kvantiteten farligt ämne x (eller ämnen i samma kategori) som omfattas av del 1 eller 2 i denna bilaga,
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och QLX = det relevanta tröskelvärdet för ett farligt ämne eller en kategori x i kolumn 2 i del 1 eller i kolumn 2 i
del 2 i denna bilaga.
Denna regel ska användas för att bedöma hälsofaror, fysikaliska faror och miljöfaror. Den måste därför tillämpas tre
gånger:
a) För att summera de farliga ämnen som förtecknas i del 2 som ingår i akut toxicitet kategori 1, 2 eller 3 (via
inhalation) eller STOT SE kategori 1, tillsammans med de farliga ämnen som ingår i avsnitt H: posterna H1 till
H3 av del 1.
b) För att summera de farliga ämnen som förtecknas i del 2 som är explosiva ämnen, blandningar och föremål,
brandfarliga gaser, brandfarliga aerosoler, oxiderande gaser, brandfarliga vätskor, självreagerande ämnen och
blandningar, organiska peroxider, pyrofora vätskor och fasta ämnen, oxiderande vätskor och fasta ämnen till
sammans med de farliga ämnen som ingår i avsnitt P: posterna P1 till P8 i del 1.
c) För att summera de farliga ämnen som förtecknas i del 2 som ingår i farliga för vattenmiljön, akut kategori 1,
kronisk kategori 1 eller kronisk kategori 2 tillsammans med de farliga ämnen som ingår i avsnitt E: posterna E1
och E2 i del 1.
De relevanta bestämmelserna i detta direktiv är tillämpliga om någon av summorna under, b eller c är större än eller
lika med 1.
5.

När det gäller farliga ämnen som inte omfattas av med förordning (EG) nr 1272/2008, inklusive avfall, men som
ändå förekommer eller sannolikt förekommer vid en verksamhet och i de förhållanden som råder vid verksamheten
har eller sannolikt har motsvarande egenskaper när det gäller möjligheter att orsaka allvarliga olyckshändelser, ska
dessa ämnen provisoriskt hänföras till den mest analoga kategorin eller det mest analoga farliga ämnet som
omfattas av detta direktivs tillämpningsområde.

6.

Om farliga ämnen uppvisar egenskaper som medför flera klassificeringar ska de lägsta tröskelvärdena användas när
detta direktiv tillämpas. När regeln i not 4 tillämpas ska dock det lägsta tröskelvärdet för varje grupp av kategorier i
not 4 a, b och c som motsvarar den aktuella klassificeringen användas.

7.

Om farliga ämnen ingår i faroklassen AKUT TOXICITET, kategori 3, via oralt intag (H 301) ska de omfattas av
faroklassen H2 AKUT TOXICITET i de fall då de inte kan klassificeras vare sig utgående från akut toxicitet vid
inhalation eller akut toxicitet vid dermalt upptag, exempelvis på grund av att det inte föreligger entydiga uppgifter
om toxicitet vid inhalation eller dermalt upptag.

8.

Faroklassen EXPLOSIVA ÄMNEN, BLANDNINGAR OCH FÖREMÅL inbegriper explosiva föremål (se avsnitt 2.1 i
bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008). Om kvantiteten explosivt ämne eller explosiv blandning som ingår i
föremålet är känd, ska den kvantiteten beaktas när detta direktiv tillämpas. Om kvantiteten explosivt ämne eller
explosiv blandning i föremålet inte är känd ska hela föremålet betraktas som explosivt när detta direktiv tillämpas.

9.

Testning av explosiva egenskaper hos ämnen och blandningar behövs bara om den screening som görs enligt bilaga
6, del 3 i FN:s rekommendationer om transport av farligt gods: Manual of Tests and Criteria, FN:s Manual of Tests
and Criteria (1), visar att ämnet eller blandningen kan ha explosiva egenskaper.

10.

Om explosiva ämnen, blandningar och föremål i riskgrupp 1.4 packas upp eller omförpackas, ska de tilldelas posten
P1a, utom om det kan visas att faran fortfarande ingår i riskgrupp 1.4 i förordning (EG) nr 1272/2008.

11.1 Brandfarliga aerosoler klassificeras i enlighet med rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning
av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare (2) (direktivet om aerosolbehållare).
”Extremt brandfarliga” och ”brandfarliga aerosoler” enligt direktiv 75/324/EEG motsvarar ”brandfarliga aerosoler
kategori 1” respektive ”brandfarliga aerosoler kategori 2” i förordning (EG) nr 1272/2008.
11.2 När denna post används måste det finns dokumentation på att aerosolbehållaren inte innehåller brandfarlig gas i
kategori 1 eller 2, eller brandfarlig vätska i kategori 1.
(1) Mera vägledning om när testning inte behövs finns i beskrivningen av metoden A.14, se kommissionens förordning (EG) nr 440/2008
av den 30 maj 2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 142, 31.5.2008, s. 1).
2
( ) EGT L 147, 9.6.1975, s. 40.
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12.

Enligt punkt 2.6.4.5 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008 behöver vätskor med en flampunkt över 35 °C inte
klassificeras i kategori 3 om negativa resultat har erhållits vid testet för underhåll av förbränning L.2, del III, avsnitt
32 i FN:s Manual of Tests and Criteria. Detta gäller dock inte under förhöjda förhållanden såsom hög temperatur
eller högt tryck, och därför ingår dessa vätskor i denna post.

13.

Ammoniumnitrat (5 000/10 000): gödselmedel med självunderhållande sönderfall
Detta gäller blandade/sammansatta ammoniumnitratbaserade gödselmedel (blandade/sammansatta gödselmedel in
nehåller ammoniumnitrat med fosfat och/eller pottaska) som kan undergå självunderhållande sönderfall i enlighet
med FN:s ”trough test” (se FN:s Manual of Tests and Criteria, del III, punkt 38.2) och hos vilka kvävehalten på grund
av ammoniumnitrat uppgår till
— mellan 15,75 (1) och 24,5 (2) viktprocent, och vilka antingen innehåller sammanlagt högst 0,4 % brännbara/
organiska material eller uppfyller kraven i bilaga III-2 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel (3).
— 15,75 viktprocent eller mindre utan begränsning för brännbart material.

14.

Ammoniumnitrat (1 250/5 000): gödselkvalitet
Detta gäller enkla ammoniumnitratbaserade gödselmedel och ammoniumnitratbaserade blandade/sammansatta göd
selmedel som uppfyller kraven i bilaga III-2 till förordning (EG) nr 2003/2003, och där kvävehalten på grund av
ammoniumnitrat
— överstiger 24,5 viktprocent, med undantag för blandningar av enkla ammoniumnitratbaserade gödselmedel med
dolomit, kalksten och/eller kalciumkarbonat med en renhetsgrad på minst 90 %,
— överstiger 15,75 viktprocent för blandningar av ammoniumnitrat och ammoniumsulfat,
— överstiger 28 viktprocent (4) för blandningar av enkla ammoniumnitratbaserade gödselmedel med dolomit,
kalksten och/eller kalciumkarbonat med en renhetsgrad på minst 90 %.

15.

Ammoniumnitrat (350/2 500): teknisk kvalitet
Detta gäller ammoniumnitrat och blandningar av ammoniumnitrat i vilka kvävehalten på grundval av ammonium
nitrat uppgår till
— mellan 24,5 och 28 viktprocent, och där halten av brännbara ämnen inte överstiger 0,4 %,
— mer än 28 viktprocent1, och där halten av brännbara ämnen inte överstiger 0,2 %.
Detta gäller också vattenlösningar med ammoniumnitrat där ammoniumnitrathalten överstiger 80 viktprocent.

16.

Ammoniumnitrat (10/50): material som inte uppfyller specifikationerna och gödselmedel som inte uppfyller kraven
i detonationsprovet.
Detta gäller
— kasserat material från tillverkningsprocessen, ammoniumnitrat och blandningar av ammoniumnitrat, enkla
ammoniumnitratbaserade gödselmedel och blandade/sammansatta ammoniumnitratbaserade gödselmedel enligt
noterna 14 och 15 som returneras eller har returnerats från slutanvändaren till en tillverkare, en anläggning för
tillfällig lagring eller upparbetning för att omarbetas, återvinnas eller behandlas för säker användning eftersom
de inte längre uppfyller kraven i noterna 14 och 15,
— gödselmedel enligt not 13, första strecksatsen, och not 14 till denna bilaga som inte uppfyller kraven i bilaga III2 till förordning (EG) nr 2003/2003.

17.

Kaliumnitrat (5 000/10 000):
Detta gäller sådana sammansatta kaliumnitratbaserade gödselmedel (i pellet- eller granulatform) som har samma
farliga egenskaper som rent kaliumnitrat.

(1)
(2)
(3)
(4)

15,75 viktprocent kväve på grund av att ammoniumnitratet motsvarar 45 % ammoniumnitrat.
24,5 viktprocent kväve på grund av att ammoniumnitratet motsvarar 70 % ammoniumnitrat.
EUT L 304, 21.11.2003, s. 1.
28 viktprocent kväve på grund av att ammoniumnitratet motsvarar 80 % ammoniumnitrat.
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Kaliumnitrat (1 250/5 000):
Detta gäller sådana sammansatta kaliumnitratbaserade gödselmedel (i kristallform) som har samma farliga egen
skaper som rent kaliumnitrat.

19.

Uppgraderad biogas
Vid tillämpningen av detta direktiv får uppgraderad biogas klassificeras under punkt 18 i bilaga I del 2 om den har
bearbetats i enlighet med gällande normer för renad och uppgraderad biogas som garanterar en kvalitet som är
likvärdig med kvaliteten på naturgas, inklusive vad metaninnehållet beträffar, och där syrehalten uppgår till högst
1 %.

20.

Polyklordibensofuraner och polyklordibensodioxiner
Kvantiteterna av polyklordibensofuraner och polyklordibensodioxiner beräknas med hjälp av följande faktorer:
WHO 2005 TEF

2,3,7,8-TCDD

1

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

OCDD

0,0003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa)
Referens – Van den Berg m.fl., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian
Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds.
21.

Om detta farliga ämne också ingår i kategori P5a Brandfarliga vätskor eller P5b Brandfarliga vätskor ska för till
lämpningen av detta direktiv de lägsta tröskelvärdena tillämpas.
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BILAGA II
Det minimum av uppgifter och information som ska beaktas i den säkerhetsrapport som avses i artikel 10
1. Information om hur verksamhetens ledningssystem och organisation är utformade för att förebygga allvarliga olycks
händelser
Denna information ska omfatta de delar som anges i bilaga III.
2. Beskrivning av verksamhetens omgivning
a) Beskrivning av verksamheten och dess omgivning, inbegripet geografiskt läge, meteorologiska, geologiska och
hydrologiska uppgifter samt, i förekommande fall, historik.
b) Identifiering av anläggningar och annan aktivitet vid verksamheten som kan ge upphov till en allvarlig olycks
händelse.
c) Utgående från tillgängliga uppgifter, identifiering av närliggande anläggningar liksom andra, verksamhetsplatser som
faller utanför tillämpningsområdet för detta direktiv, områden och projekt som skulle kunna vara källa till eller öka
risken för eller följderna av en allvarlig olyckshändelse och av dominoeffekter.
d) Beskrivning av de områden där en allvarlig olyckshändelse kan inträffa.
3. Beskrivning av anläggningen
a) Beskrivning av den huvudsakliga hanteringen och produktionen vid de delar av verksamheten som har betydelse ur
säkerhetssynpunkt, riskkällor för allvarliga olyckshändelser och de omständigheter under vilka en allvarlig olycks
händelse kan inträffa, tillsammans med en beskrivning av de förebyggande åtgärder som har vidtagits.
b) Beskrivning av processerna, särskilt förfaringssätten varvid i förekommande fall hänsyn ska tas till uppgifter som
finns att tillgå om bästa praxis.
c) Beskrivning av farliga ämnen:
i) Förteckning över farliga ämnen, som omfattar
— identifiering av farliga ämnen: kemisk beteckning, CAS-nummer, beteckning enligt IUPAC:s nomenklatur,
— maximal kvantitet av det ämne eller de ämnen som förekommer eller kan förekomma.
ii) fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper och angivande av farorna, både omedelbara och på sikt, för
människors hälsa och miljön.
iii) fysikaliskt eller kemiskt beteende under normala användningsförhållanden eller förhållanden vid vilka olyckor
kan förutses.
4. Identifiering och analys av olycksrisker samt förebyggande åtgärder
a) En detaljerad beskrivning av möjliga scenarier för allvarliga olyckshändelser och sannolikheten för sådana eller
omständigheterna under vilka de kan inträffa, inbegripet en sammanställning av sådana händelser som kan utlösa
vart och ett av dessa scenarier, oavsett om orsakerna finns inom eller utanför anläggningen, särskilt
i) driftsrelaterade orsaker,
ii) yttre orsaker, exempelvis med anknytning till dominoeffekter, verksamhetsplatser som faller utanför tillämp
ningsområdet för detta direktiv, områden och projekt som skulle kunna ge upphov till eller öka risken för eller
följderna av en allvarlig olyckshändelse,
iii) naturliga orsaker, exempelvis jordbävningar eller översvämningar.
b) En bedömning av hur omfattande och svåra följderna av de identifierade allvarliga olyckshändelserna skulle kunna
bli, inbegripet kartor, bilder eller, när det är lämpligt, motsvarande beskrivningar som visar de områden som
sannolikt kan komma att påverkas av sådana olyckshändelser som inträffar i verksamheten.
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c) En granskning av tidigare olyckor och tillbud med samma ämnen och processer, överväganden om lärdomar från
dessa och en uttrycklig hänvisning till specifika åtgärder som har vidtagits för att förebygga sådana olyckor.
d) En beskrivning av tekniska parametrar och den utrustning som används för att garantera anläggningens säkerhet.
5. Skyddsåtgärder och insatser för att begränsa följderna av en allvarlig olyckshändelse
a) Beskrivning av den utrustning som har installerats vid anläggningen för att begränsa följderna av allvarliga olycks
händelser för människors hälsa och miljön, inklusive exempelvis system för detektion/skydd, tekniska anordningar
för att begränsa storleken på oavsiktliga utsläpp, inklusive vattensprej, ångskärmar, catch pots för nödfall eller
uppsamlingskärl, avstängningsventiler, system för inertiering, uppsamling av brandsläckningsvatten.
b) Organisation för alarmering och räddningsinsatser.
c) Beskrivning av tillgängliga interna och externa resurser.
d) Beskrivning av eventuella tekniska och icke-tekniska åtgärder av relevans för att minska konsekvenserna av en
allvarlig olyckshändelse.
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BILAGA III
Information som avses i artiklarna 8.5 och 10 om verksamhetens säkerhetsledningssystem och organisation för
att förebygga allvarliga olyckshändelser
Vid genomförandet av verksamhetsutövarens säkerhetsledningssystem ska följande beaktas:
a) Säkerhetsledningssystemet ska vara proportionerligt mot farorna, de industriella aktiviteterna och organisationens
komplexitet och ska grunda sig på en bedömning av riskerna. Säkerhetsledningssystemet bör omfatta den del av
det allmänna ledningssystemet som inbegriper organisationsplanen, ansvarsfördelningen, rutiner, förfaranden, metoder
och resurser för att fastställa och genomföra säkerhetspolicyn för att förebygga allvarliga olyckshändelser (säkerhets
policyn).
b) Säkerhetsledningssystemet ska omfatta följande punkter:
i) Organisation och personal — roll- och ansvarsfördelning för anställda som deltar i hanteringen av risker för
allvarliga olyckshändelser, på alla nivåer i organisationen, tillsammans med de åtgärder som vidtagits för att öka
medvetenheten om att det behövs ständiga förbättringar. Utbildningsbehoven för dessa anställda och utbildningens
upplägg. Deltagande av anställda och underleverantörers personal som arbetar inom verksamheten och som har
betydelse ur säkerhetssynvinkel.
ii) Identifiering och bedömning av riskerna för allvarliga olyckshändelser — beslut om och införande av förfaranden
för systematisk identifiering av dessa risker vid normal och onormal drift, inbegripet i förekommande fall verk
samhet som lagts ut på underleverantörer, samt bedömning av sannolikheten för att en olyckshändelse inträffar
och hur allvarlig den kan bli.
iii) Styrning — beslut om och införande av förfaranden och instruktioner för säker drift, inbegripet underhåll av
anläggningen, processer och utrustning, och för larmrutiner och tillfälliga driftsavbrott. Hänsyn ska då tas till
tillgänglig information om bästa praxis för övervakning och kontroll, i syfte att minska risken för systemfel.
Styrning och kontroll av de risker som är förknippade med stigande ålder på den utrustning som installerats i en
verksamhet samt med korrosion, kartläggning av verksamhetens utrustning, strategi och metodologi för över
vakning och kontroll av utrustningens skick, lämpliga uppföljningsåtgärder och eventuella nödvändiga motåtgär
der.
iv) Hantering av ändringar — beslut om och införande av förfaranden för att planera ändringar av eller konstruktion
av nya anläggningar, processer eller lager.
v) Planering inför nödsituationer — beslut om och genomförande av förfaranden för att identifiera förutsebara
nödsituationer genom systematisk analys, i syfte att utarbeta, testa och granska planerna för räddningsinsatser
vid sådana nödsituationer och ge särskild utbildning till den berörda personalen. Denna utbildning ska ges till all
personal som arbetar inom verksamheten, även underleverantörers berörda personal.
vi) Resultatuppföljning — beslut om och genomförande av förfaranden för att kontinuerligt utvärdera efterlevnaden
av målen med verksamhetsutövarens säkerhetspolicy och säkerhetsledningssystem, samt mekanismerna för tillsyn
och korrigerande åtgärder om det förekommer brister. Förfarandena ska inbegripa verksamhetsutövarens rutiner
för anmälan av allvarliga olyckshändelser eller händelser som kunde ha lett till en olyckshändelse, särskilt då det
brustit i skyddsåtgärderna, undersökningar av dessa och uppföljningen utifrån tidigare lärdomar. Förfarandena ska
också inbegripa resultatindikatorer såsom resultatindikatorer för säkerhet och andra relevanta indikatorer.
vii) Revision och granskning — beslut om och införande av förfaranden för periodisk systematisk bedömning av
säkerhetspolicyn och av säkerhetsledningssystemets effektivitet och lämplighet, dokumenterad granskning av
strategins och säkerhetsledningssystemets resultat och högsta ledningens uppdatering av säkerhetsledningssystemet,
inklusive överväganden av och införande av nödvändiga ändringar enligt resultatet av revisionen och gransk
ningen.
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BILAGA IV
Uppgifter och information som ska ingå i de planer för räddningsinsatser som avses i artikel 12
1. Interna planer för räddningsinsatser
a) Namn eller befattning på de personer som har befogenhet att sätta igång räddningsinsatser samt på den person som
ansvarar för insatser på platsen och samordningen av dem.
b) Namn eller befattning på den person som ansvarar för kontakten med den myndighet som har ansvaret för den
externa planen för räddningsinsatser.
c) För varje förutsebar situation eller händelse som har betydelse för uppkomsten av en allvarlig olyckshändelse ska
det finnas en beskrivning av vilka åtgärder som ska vidtas för att kontrollera situationen eller händelsen och
begränsa följderna, inklusive en beskrivning av den säkerhetsutrustning och de resurser som är tillgängliga.
d) Åtgärder för att begränsa riskerna för personer på platsen, inklusive hur varningar ska ges och vad personerna
förväntas göra vid mottagandet av en varning.
e) Rutiner för tidig varning om tillbudet till den myndighet som ansvarar för att den externa planen för räddnings
insatser sätts i verket, typ av information som ska ingå i den första varningen och åtgärder för att lämna mer
detaljerad information så snart den blir tillgänglig.
f) Vid behov rutiner för att utbilda personalen i de uppgifter som den förväntas utföra och, i förekommande fall,
samordning av dessa med den externa räddningstjänsten.
g) Rutiner för att tillhandahålla stöd för insatser som görs utanför platsen.
2. Externa planer för räddningsinsatser
a) Namn eller befattning på de personer som har befogenhet att inleda räddningsinsatser och på de personer som har
befogenhet att leda och samordna insatser utanför platsen.
b) Rutiner för mottagande av tidiga varningar om tillbud samt förfaranden för beredskapstillstånd och larm.
c) Rutiner för samordning av de resurser som behövs för att genomföra den externa planen för räddningsinsatser.
d) Rutiner för att tillhandahålla stöd för insatser på platsen.
e) Rutiner för insatser utanför platsen, inklusive respons på scenarier för allvarliga olyckshändelser enligt säkerhets
rapporten och med beaktande av eventuella dominoeffekter, inklusive sådana som påverkar miljön.
f) Rutiner för hur allmänheten och de närliggande verksamheter eller verksamhetsplatser som faller utanför till
lämpningsområdet för detta direktiv, som anges i artikel 9 ska förses med specifik information om olyckshändelsen
och hur man ska agera.
g) Rutiner för hur information ska lämnas till räddningstjänsterna i andra medlemsstater vid allvarliga olyckshändelser
som kan få gränsöverskridande följder.
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BILAGA V
Upplysningar som ska lämnas till allmänheten enligt artikel 14.1 och enligt artikel 14.2 a
DEL 1
Alla verksamheter som omfattas av detta direktiv ska lämna följande upplysningar:
1. Verksamhetsutövarens namn eller handelsnamn samt fullständig adress till den berörda verksamheten.
2. En bekräftelse av att verksamheten omfattas av de bestämmelser och föreskrifter som krävs för genomförande av
direktivet, och att den anmälan som avses i artikel 7.1 eller den säkerhetsrapport som avses i artikel 10.1 har
överlämnats till den behöriga myndigheten.
3. En enkel redogörelse för aktiviteterna vid verksamheten.
4. Trivialnamnen och, när det gäller farliga ämnen som omfattas av del 1 i bilaga I, de generiska benämningarna och
faroklassificeringarna för de relevanta farliga ämnen som förekommer vid verksamheten och som kan orsaka en
allvarlig olyckshändelse, med uppgifter om deras viktigaste farliga egenskaper i enkla ordalag.
5. Allmän information om hur den berörda allmänheten kommer att varnas, vid behov, tillsammans med adekvat
information om hur man lämpligen bör agera om en allvarlig olyckshändelse inträffar eller vägledning om var sådan
information finns att tillgå i elektronisk form.
6. Datum för senaste besök på plats i enlighet med artikel 20.4 eller hänvisning till var sådan information finns att tillgå i
elektronisk form, samt upplysningar om var det går att på begäran få mer ingående uppgifter om tillsynen eller den
berörda tillsynsplanen, med beaktande av kraven i artikel 22.
7. Uppgifter om var det går att få tilläggsinformation, med beaktande av kraven enligt artikel 22.
DEL 2
Verksamheter på högre nivå ska lämna följande upplysningar utöver den information som anges i del 1 av denna bilaga:
1. Allmänna upplysningar om vilken fara för allvarliga olyckshändelser som kan föreligga, inbegripet möjliga följder av
dessa olyckor för människors hälsa och miljön och en sammanfattning av de viktigaste typerna av scenarier för
allvarliga olyckshändelser och de åtgärder som vidtas för att hantera dem.
2. En bekräftelse på att verksamhetsutövaren är skyldig att ordna tillbörliga rutiner på platsen och särskilt skyldigheten att
kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga olyckshändelser och i så hög grad som möjligt
begränsa följderna av dem.
3. Lämplig information ur den externa planen för räddningsinsatser som utarbetats för att hantera de olycksföljder som
uppstår utanför platsen. Informationen bör innehålla en uppmaning om att alla eventuella instruktioner och order från
räddningstjänsten ska följas vid en olyckshändelse.
4. Där det är tillämpligt en angivelse av huruvida verksamheten ligger nära en annan medlemsstats territorium och
därmed vilken risk som finns för att en allvarlig olyckshändelse har gränsöverskridande följder, enligt konventionen
från FN:s ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) om gränsöverskridande konsekvenser av industriolyckor.
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BILAGA VI
Kriterier för anmälan av en allvarlig olyckshändelse till kommissionen enligt artikel 18.1
I. Alla allvarliga olyckshändelser som omfattas av punkt 1 eller som medför minst en av de följder som beskrivs i
punkterna 2, 3, 4 och 5 måste anmälas till kommissionen.
1. Berörda farliga ämnen
Varje typ av brand, explosion eller oavsiktligt utsläpp av ett farligt ämne i kvantiteter som motsvarar minst 5 % av
det tröskelvärde som anges i kolumn 3 i del 1 eller i kolumn 2 i del 2 i bilaga I.
2. Skador på personer eller egendom
a) Ett dödsfall.
b) Att sex personer skadas inom verksamheten och måste tillbringa minst ett dygn på sjukhus.
c) Att en person utanför verksamhetens område måste tillbringa minst ett dygn på sjukhus.
d) Att en eller flera bostäder utanför verksamhetens område skadas och blir oanvändbara till följd av olycks
händelsen.
e) Evakuering eller isolering av personer under mer än två timmar (personer × timmar): värdet ska vara åtminstone
500.
f) Avbrott av dricksvatten-, el-, gasförsörjning eller teleförbindelse under mer än två timmar (personer × timmar):
värdet ska vara åtminstone 1 000.
3. Omedelbara skador på miljön
a) Bestående eller långsiktiga skador på markbundna livsmiljöer:
i) 0,5 ha eller mer av en livsmiljö som har betydelse ur miljö- eller bevarandesynpunkt och är skyddad i lag.
ii) 10 ha eller mer av en mera utbredd livsmiljö, inklusive åkermark.
b) Betydande eller långsiktiga skador på livsmiljöer i sötvatten eller på marina livsmiljöer:
i) 10 km eller mer av en flod eller en kanal.
ii) 1 ha eller mer av en sjö eller damm.
iii) 2 ha eller mer av ett delta.
iv) 2 ha eller mer av ett kust- eller havsområde.
c) Betydande skador på en akvifer eller på grundvatten:
1 ha eller mer.
4. Skador på egendom
a) Skador på egendom inom verksamheten: minst 2 miljoner EUR.
b) Skador på egendom utanför verksamheten: minst 0,5 miljoner EUR.
5. Gränsöverskridande skador
Alla allvarliga olyckshändelser där ett farligt ämne medverkar direkt och som har följder utanför den berörda
medlemsstatens territorium.
II. Olyckshändelser eller händelser som kunde ha lett till en olyckshändelse som medlemsstaterna anser vara av särskilt
tekniskt intresse när det gäller att förebygga allvarliga olyckshändelser och begränsa deras följder, men som inte
uppfyller de kvantitativa kriterierna enligt ovan, bör anmälas till kommissionen.
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BILAGA VII
JÄMFÖRELSETABELL
Direktiv 96/82/EG

Detta direktiv

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2.1 första stycket

Artikel 2.1 och artikel 3.2 och 3.3

Artikel 2.1 andra stycket

Artikel 3.12

Artikel 2.2

—

Artikel 3.1

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.8

Artikel 3.3

Artikel 3.9

Artikel 3.4

Artikel 3.10

Artikel 3.5

Artikel 3.13

Artikel 3.6

Artikel 3.14

Artikel 3.7

Artikel 3.15

Artikel 3.8

Artikel 3.16

—

Artikel 3.2–3.7, 3.11 och 3.12 och 3.17–3.19

Artikel 4

Artikel 2.2 första stycket leden a–f och h

—

Artikel 2.2 första stycket led g och artikel 2.2 andra stycket

—

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6.1

Artikel 7.2

Artikel 6.2 leden a–g

Artikel 7.1 leden a–g

Artikel 6.3

Artikel 7.3

Artikel 6.4

Artikel 7.4 leden a–c

—

Artikel 7.4 led d

Artikel 7.1

Artikel 8.1

—

Artikel 8.2 leden a och b

Artikel 7.1 a

Artikel 8.2 led a

Artikel 7.2

Artikel 8.5

Artikel 7.3

—

—

Artikel 8.3

—

Artikel 8.4

—

Artikel 8.5

Artikel 8.1 och 8.2

Artikel 9.1 och 9.2
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Direktiv 96/82/EG

24.7.2012

Detta direktiv

—

Artikel 9.2

Artikel 9.1

Artikel 10.1

Artikel 9.2 första stycket

Artikel 10.2

Artikel 9.2 andra stycket

—

Artikel 9.3

Artikel 10.3

Artikel 9.4

Artikel 10.6

Artikel 9.5

Artikel 10.5

Artikel 9.6

—

—

Artikel 10.4

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11.1 leden a och b

Artikel 12.1 leden a och b och artikel 12.2

Artikel 11.1 led c

Artikel 12.1 led c

Artikel 11.2

Artikel 12.3

Artikel 11.3

Artikel 12.4 och 12.5

Artikel 11.4

Artikel 12.6 första stycket

Artikel 11.4 a

Artikel 12.6 andra stycket

Artikel 11.5

Artikel 12.7

Artikel 11.6

Artikel 12.8

Artikel 12.1 första stycket

Artikel 13.1

Artikel 12.1 andra stycket

Artikel 13.2

Artikel 12.1 a

—

Artikel 12.2

Artikel 13.3

—

Artikel 13.4

Artikel 13.1 första stycket

Artikel 14.2 första stycket led a och artikel 14.2 andra
stycket, andra meningen

Artikel 13.1 andra stycket, första och tredje meningen

Artikel 14.2 andra stycket, sista meningen

Artikel 13.1 andra stycket, andra meningen

Artikel 14.1

Artikel 13.1 tredje stycket

Artikel 14.2 andra stycket, första meningen

—

Artikel 14.1 andra meningen

Artikel 13.2

Artikel 14.3

Artikel 13.3

Artikel 14.4

Artikel 13.4 första meningen

Artikel 14.2 led b

Artikel 13.4 andra och tredje meningen

Artikel 22.3 första och andra styckena

Artikel 13.5

Artikel 15.1

Artikel 13.6

Artikel 14.2 led c
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Direktiv 96/82/EG
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Detta direktiv

—

Artikel 15.2–15.7

Artikel 14.1

Artikel 16

Artikel 14.2

Artikel 17

Artikel 15.1 leden a–d

Artikel 18.1 leden a–d och artikel 18.2 första stycket

Artikel 15.2 första stycket

Artikel 18.1 led e och artikel 18.3

Artikel 15.2 andra stycket

Artikel 18.2 andra stycket

Artikel 15.3

Artikel 18.4

Artikel 16

Artikel 6.1

—

Artikel 6.2 och 6.3

Artikel 17

Artikel 19

Artikel 18.1

Artikel 20.1 och 20.2

Artikel 18.2 led a

Artikel 20.4

Artikel 18.2 led b–c

Artikel 20.7

Artikel 18.3

Artikel 20.11

—

Artikel 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9 och 20.10

Artikel 19.1

Artikel 21.1

Artikel 19.1 a första stycket

Artikel 21.3 första stycket

Artikel 19.1 a andra stycket

Artikel 21.3 andra stycket

Artikel 19.2 första stycket

Artikel 21.4

Artikel 19.2 andra stycket

Artikel 21.6

Artikel 19.3

Artikel 21.7

—

Artikel 21.5

Artikel 19.4

Artikel 21.2

Artikel 20.1 första stycket

Artikel 22.1

Artikel 20.1 andra stycket

Artikel 22.2

Artikel 20.2

—

—

Artikel 23

—

Artikel 24

Artikel 21.1

Artikel 25

Artikel 21.2

Artikel 21.5

Artikel 22

Artikel 27

Artikel 23

Artikel 32

Artikel 24

Artikel 31

Artikel 25

Artikel 33
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Detta direktiv

Artikel 26

Artikel 34

—

Artikel 26 och artiklarna 28–30

—

Bilaga I, inledande stycken

Bilaga I, inledningen, punkterna 1–5

Bilaga I, noter till Bilaga I, noterna 1–3

Bilaga I, inledningen, punkterna 6–7

—

Bilaga I, del 1

Bilaga I, del 2

Bilaga I, del 1, noter till Bilaga I, noterna 1–6

Bilaga I, noter till Bilaga I, noterna 13–18

Bilaga I, del 1, noter till Bilaga I, not 7

Bilaga I, noter till Bilaga I, not 20

—

Bilaga I, noter till Bilaga I, not 7

Bilaga I, del 2

Bilaga I, del 1

Bilaga I, del 2, noter till del 2, not 1

Bilaga I, noter till Bilaga I, noterna 1 och 5 och 6

Bilaga I, del 2, noter till del 2, not 2

Bilaga I, noter till Bilaga I, noterna 8–10

Bilaga I, del 2, noter till del 2, not 3

Bilaga I, noter till Bilaga I, noterna 11.1, 11.2 och 12

Bilaga I, del 2, noter till del 2, not 4

Bilaga I, noter till Bilaga I, not 4

Bilaga II, delarna I–III

Bilaga II, punkterna 1–3

Bilaga II, del IV, punkt A

Bilaga II, punkt 4a

—

Bilaga II, punkt 4 a leden i–iii,

Bilaga II, del IV, punkt B

Bilaga II, punkt 4b

—

Bilaga II, punkt 4c

Bilaga II, del IV, punkt C

Bilaga II, punkt 4d

Bilaga II, del V, punkt A–C

Bilaga II, punkt 5 a–c

Bilaga II, del V, punkt D

—

—

Bilaga II, punkt 5d

Bilaga III, inledningen och leden a–b

Bilaga III, inledande stycket och led a
Artikel 8.1 och 8.5

Bilaga III, led c, leden i–iv

Bilaga III, led b, leden i–iv

Bilaga III, led c, leden v–vii

Bilaga III, led b, leden vi–vii

Bilaga IV

Bilaga IV

Bilaga V, punkt 1

Bilaga V, del 1, punkt 1

Bilaga V, punkt 2

—

Bilaga V, punkterna 3–5

Bilaga V, del 1, punkterna 2–4

Bilaga V, punkt 6

Bilaga V, del 2, led 1

Bilaga V, punkt 7–8

Bilaga V, del 1, punkt 5

—

Bilaga V, del 1, punkt 6

Bilaga V, punkterna 9–10

Bilaga V, del 2, punkterna 2 och 3
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Detta direktiv

Bilaga V, punkt 11

Bilaga V, del 1, punkt 7

—

Bilaga V, del 2, punkt 4

Bilaga VI, I

Bilaga VI, del I

Bilaga VI, II

Bilaga VI, del II

—

Bilaga VII
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU
av den 4 juli 2012
om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
(omarbetning)
(Text av betydelse för EES)

utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrust
ning (WEEE) är ett av de viktigaste målområdena för
reglering med tillämpning av principerna om förebyggan
de, återvinning och säkert bortskaffande av avfall.

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 192.1,
(4)

Detta direktiv är ett komplement till unionens allmänna
lagstiftning om avfallshantering, som Europaparlamentets
och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november
2008 om avfall (6). Detta direktiv bygger på definitio
nerna i det direktivet, även definitionerna av begreppen
avfall och allmän avfallshantering. I definitionen av be
greppet insamling i direktiv 2008/98/EG ingår försorte
ring och inledande lagring av avfall för vidare transport
till en avfallshanteringsanläggning. Genom Europaparla
mentets och rådets direktiv 2009/125/EG (7) upprättas en
ram för krav på ekodesign för energianvändande produk
ter varigenom det blir möjligt att anta särskilda ekode
signkrav för energianvändande produkter; sådana pro
dukter kan också omfattas av det här direktivet. Direktiv
2009/125/EG och de genomförandebestämmelser som
har antagits i samband med det direktivet påverkar inte
tillämpningen av unionens lagstiftning om avfallshante
ring. I Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning
av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och
elektroniska produkter (8) föreskrivs att farliga ämnen ska
ersättas i all elektrisk och elektronisk utrustning (EEE)
som omfattas av det direktivets tillämpningsområde.

(5)

I takt med att marknaden expanderar och innovation
scyklerna blir ännu kortare byts produkterna ut allt snab
bare och EEE blir till en snabbt växande avfallskälla.
Direktiv 2002/95/EG har fungerat effektivt när det gäller
att minska mängden farliga ämnen som ingår i ny EEE,
men farliga ämnen som kvicksilver, kadmium, bly, sex
värt krom, polyklorerade bifenyler (PCB) och ämnen som
bryter ned ozonskiktet kommer att finnas kvar i WEEE
under många år. Förekomsten av farliga ämnen i EEE är
ett stort problem i samband med avfallshanteringen,
samtidigt som det inte sker materialåtervinning av
WEEE i tillräcklig omfattning. Bristande återvinning leder
till förlust av värdefulla resurser.

(6)

Syftet med detta direktiv är att bidra till hållbar produk
tion och konsumtion, i första hand genom att förebygga
uppkomsten av WEEE och därefter genom återanvänd
ning, materialåtervinning och andra former av återvin
ning av sådant avfall för att minska bortskaffandet av

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit
téns yttrande (1),
med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och
av följande skäl:
(1)

Flera väsentliga ändringar behöver göras av Europaparla
mentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 ja
nuari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) (4). Det di
rektivet bör av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)

Målen för unionens miljöpolitik är i synnerhet att bevara,
skydda och förbättra miljön, skydda människors hälsa
och utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt.
Denna politik ska bygga på försiktighetsprincipen och
på principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att
miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan och att
förorenaren bör betala.

(3)

I gemenskapens program för politik och åtgärder för
miljön och en hållbar utveckling (femte miljöhandlings
programmet) (5) konstaterades att det krävs betydande
förändringar i dagens utvecklings-, produktions-, kon
sumtions- och beteendemönster om en hållbar utveckling
ska kunna uppnås. Det rekommenderas därför bland an
nat att slöseriet med naturresurser minskas och att föro
reningar förebyggs. I programmet angavs att avfall som

(1) EUT C 306, 16.12.2009, s. 39.
(2) EUT C 141, 29.5.2010, s. 55.
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 3 februari 2011 (ännu ej
offentliggjord i EUT) och rådets ståndpunkt vid första behandlingen
av den 19 juli 2011 (ännu ej offentliggjord i EUT). Europaparlamen
tets ståndpunkt av den 19 januari 2012 (ännu ej offentliggjord i
EUT) och rådets beslut av den 7 juni 2012.
(4) EUT L 37, 13.2.2003, s. 24.
(5) EGT C 138, 17.5.1993, s. 5.

(6) EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.
(7) EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.
(8) EUT L 37, 13.2.2003, s. 19.
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unionslagstiftning, i synnerhet Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 septem
ber 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (2) och
Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade
växthusgaser (3). Målen för detta direktiv kan uppnås utan
att storskaliga fasta installationer såsom oljeplattformar,
bagagetransportsystem på flygplatser eller hissar ingår i
dess tillämpningsområde. Utrustning i sådana installatio
ner, men som inte är särskilt utformad och installerad
som en del av sådana installationer, och som kan fungera
även om den inte utgör en del av dessa installationer, bör
dock omfattas av direktivets tillämpningsområde. Detta
gäller t.ex. utrustning som belysningsutrustning och sol
cellspaneler.

avfall och bidra till effektivt utnyttjande av naturresurser
och tillvaratagande av värdefulla sekundära råvaror. Det
syftar också till att förbättra miljöprestandan hos alla
aktörer som berörs under EEE:ns livscykel, t.ex. pro
ducenter, distributörer och konsumenter, särskilt de ak
törer som är direkt berörda av insamlingen och behand
lingen av WEEE. Särskilt det förhållandet att medlems
staterna tillämpar principen om producentens ansvar
olika kan leda till att de ekonomiska aktörerna belastas
olika hårt. Medlemsstaternas politik avseende hantering
av WEEE är olika, vilket gör de nationella återvinnings
strategierna mindre effektiva. De väsentliga kriterierna
bör därför fastställas på unionsnivå och det bör tas
fram minimistandarder för behandling av WEEE.

(7)

(8)

(9)

Bestämmelserna i detta direktiv bör gälla produkter och
producenter oberoende av försäljningsmetod, och även
omfatta distansförsäljning och elektronisk handel. Skyl
digheterna för producenter och distributörer som använ
der sig av distansförsäljning och elektronisk handel bör
härvid så långt det är praktiskt möjligt vara desamma och
de bör verkställas på samma sätt, så att inte andra dis
tributionskanaler får bära de kostnader som uppkommer
på grund av bestämmelserna i detta direktiv och som
avser WEEE som härrör från produkter som sålts genom
distansförsäljning eller elektronisk handel.

För att uppfylla skyldigheterna enligt detta direktiv i en
viss medlemsstat, bör producenten vara etablerad i den
medlemsstaten. I undantagsfall, för att minska de kvarva
rande hindren för en välfungerande inre marknad och de
administrativa bördorna, bör medlemsstaterna tillåta att
producenter som inte är etablerade på deras territorium,
men som är etablerade i en annan medlemsstat, utser ett
behörigt ombud som ansvarar för den producentens skyl
digheter enligt detta direktiv. Dessutom bör de administ
rativa bördorna minskas genom att förfarandena för re
gistrering och rapportering förenklas och genom att det
säkerställs att avgifter inte tas ut mer än en gång för
registreringar i enskilda medlemsstater.

Detta direktiv bör omfatta all EEE som används av kon
sumenter och EEE som är avsedd för yrkesmässig an
vändning. Detta direktiv bör inte påverka tillämpningen
av annan unionslagstiftning om säkerhets- och hälsokrav
som skyddar alla aktörer som kommer i kontakt med
WEEE eller särskild unionslagstiftning om avfallshante
ring, i synnerhet Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och
ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulato
rer (1), och unionslagstiftning om produktutformning,
särskilt direktiv 2009/125/EG. Förberedelse för åter
användning, återvinning och materialåtervinning av avfall
från kylutrustning och -ämnen, eller blandningar eller
komponenter av dessa, bör överensstämma med relevant

(1) EUT L 266, 26.9.2006, s. 1.
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(10)

Ett antal definitioner bör ingå i detta direktiv för att dess
tillämpningsområde ska definieras. Definitionen av EEE
bör emellertid förtydligas ytterligare så att medlemsstater
nas relevanta nationella åtgärder och befintliga, tilläm
pade och etablerade praxis kan bringas i närmare över
ensstämmelse med varandra.

(11)

Ekodesignkrav för att underlätta återanvändning, demon
tering och återvinning av WEEE bör fastställas inom ra
men för åtgärderna för genomförande av direktiv
2009/125/EG. För att optimera återanvändning och åter
vinning genom produktutformning bör hänsyn tas till
produktens hela livslängd.

(12)

Införandet, genom detta direktiv, av producentansvar är
ett av sätten att uppmuntra utformning och framställning
som fullt ut beaktar och underlättar reparationer, even
tuell uppgradering, återanvändning, demontering och
materialåtervinning av EEE.

(13)

För att man ska kunna garantera hälsan hos och säker
heten för den distributionspersonal som sysslar med åter
tagande och hantering av WEEE bör medlemsstaterna, i
enlighet med nationell lagstiftning och unionslagstiftning
om hälso- och säkerhetsstandarder, fastställa på vilka vill
kor distributörerna kan vägra återtagande.

(14)

Separat insamling är en förutsättning för att särskild be
handling och materialåtervinning av WEEE ska kunna
säkerställas, och utan sådan separat insamling kan den
skyddsnivå som fastställts för människors hälsa och för
miljön i unionen inte uppnås. Konsumenterna måste ak
tivt bidra till denna insamling och bör uppmuntras att
lämna tillbaka WEEE. För detta syfte bör det inrättas

(2) EUT L 286, 31.10.2009, s. 1.
(3) EUT L 161, 14.6.2006, s. 1.
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materialet eller i avfallsflödet. Sådan behandling är dess
utom det effektivaste sättet att se till att den fastställda
skyddsnivån för unionens miljö uppnås. Varje anläggning
eller företag som sysslar med insamling, materialåtervin
ning och behandling bör uppfylla miniminormer som
förhindrar negativa konsekvenser för miljön vid behand
lingen av WEEE. Bästa tillgängliga tekniker för behand
ling, återvinning och materialåtervinning bör användas
under förutsättning att de säkerställer människors hälsa
och en hög miljöskyddsnivå. Bästa tillgängliga tekniker
för behandling, återvinning och materialåtervinning kan
definieras ytterligare i enlighet med förfarandena i Euro
paparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av den
15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att före
bygga och begränsa föroreningar (2).

lämpliga anläggningar för återlämnande av WEEE, bland
annat offentliga insamlingspunkter där privathushållen
kan lämna sitt avfall avgiftsfritt. Det är viktigt att dis
tributörerna deltar i detta om insamlingen av WEEE ska
bli framgångsrik. Insamlingspunkter för mycket små
WEEE som inrättas i återförsäljningsbutiker bör därför
inte omfattas av registrerings- eller tillståndskraven i di
rektiv 2008/98/EG.

(15)

(16)

(17)

I syfte att uppnå unionens fastställda skyddsnivå och
harmoniserade miljömål bör medlemsstaterna vidta
lämpliga åtgärder för att minimera bortskaffandet av
WEEE som osorterat kommunalt avfall och för att
WEEE i hög grad insamlas separat. I syfte att säkerställa
att medlemsstaterna strävar efter att inrätta effektiva in
samlingssystem, bör de åläggas att i hög grad insamla
WEEE, särskilt kyl- och frysutrustning som innehåller
ozonnedbrytande ämnen och fluorerade växthusgaser,
med tanke på hur farliga de är för miljön och med tanke
på de skyldigheter som följer av förordning (EG)
nr 842/2006 och förordning (EG) nr 1005/2009. De
uppgifter som ingår i konsekvensbedömningen som ut
fördes av kommissionen 2008 visar att 65 % av den EEE
som släppts ut på marknaden redan samlades in separat,
men att mer än hälften av vad som samlades in var
potentiellt föremål för olämplig behandling och olaglig
export och inte ens när den behandlades korrekt rappor
terades detta. Detta leder till förlust av värdefulla sekun
dära råvaror, miljöförstöring och tillhandahållande av in
konsekventa uppgifter. För att motverka detta är det
nödvändigt att fastställa ambitiösa insamlingsnivåer och
att säkerställa att insamlat WEEE behandlas på ett miljö
vänligt sätt och rapporteras korrekt. Det bör fastställas
minimikrav för transporter av begagnad EEE som miss
tänks vara WEEE, där medlemsstaterna, när dessa krav
tillämpas, får beakta eventuella relevanta riktlinjer för
kontaktorganen som utarbetats i samband med tillämp
ningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av
avfall (1). Sådana minimikrav bör under alla förhållanden
syfta till att förhindra oönskade transporter av icke fun
gerande EEE till utvecklingsländer.

Fastställandet av ambitiösa insamlingsnivåer bör baseras
på mängden av genererat WEEE, där vederbörlig hänsyn
tas till den varierande livslängden hos produkter i med
lemsstaterna, till omättade marknader, liksom till EEE
med lång livslängd. En gemensam metod för beräkningen
av insamlingsnivåer som utgår från mängden genererat
WEEE bör därför utarbetas inom den närmaste framtiden.
Enligt aktuella bedömningar motsvarar en insamlingsnivå
på 85 % av genererat WEEE i stort en insamlingsnivå på
65 % av den årliga genomsnittliga vikten av EEE som har
släppts ut på marknaden under de tre föregående åren.

Särskild behandling av WEEE är nödvändig för att und
vika spridning av förorenande ämnen i det återvunna

(1) EUT L 190, 12.7.2006, s. 1.
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(18)

Vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifie
rade hälsorisker förklarade i sitt yttrande om riskbedöm
ning av nanoteknikprodukter av den 19 januari 2009 att
exponering för nanomaterial som är fast lagrade i stora
strukturer, t.ex. i elektroniska kretsar, kan ske under av
fallsfasen och materialåtervinningen. För att kontrollera
eventuella risker för människors hälsa och miljön till
följd av behandling av WEEE som innehåller nanomate
rial är det lämpligt att kommissionen gör en bedömning
av huruvida selektiv behandling kan komma att bli nöd
vändig.

(19)

Insamling, lagring, transport, behandling och material
återvinning av WEEE samt förberedelse för dess åter
användning ska genomföras på ett sätt som värnar om
skydd av miljön och människors hälsa, tillvaratagande av
råvaror samt ska syfta till att materialåtervinna värdefulla
resurser i EEE, för att säkerställa en förbättrad råvaruför
sörjning i unionen.

(20)

När så är lämpligt bör förberedelse för återanvändning av
WEEE och dess komponenter, utrustningsdelar och för
brukningsvaror prioriteras. I annat fall bör allt separat
uppsamlat WEEE sändas till återvinning, varvid en hög
grad av materialåtervinning och återvinning bör uppnås.
Dessutom bör tillverkarna uppmuntras att använda åter
vunnet material i ny utrustning.

(21)

Återvinning, förberedelse för återanvändning och mate
rialåtervinning av WEEE bör med avseende på huruvida
de mål som fastställs i detta direktiv har uppnåtts endast
beaktas om de åtgärderna inte står i strid med annan
unionslagstiftning eller nationell lagstiftning som är till
lämplig på utrustningen. Det är viktigt att se till att för
beredelse för återanvändning, materialåtervinning och
återvinning av WEEE fungerar ordentligt för att en
sund resurshantering och optimal resursförsörjning ska
uppnås.

(2) EUT L 24, 29.1.2008, s. 8.
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(22)

De grundläggande principerna avseende finansiering av
hanteringen av WEEE bör fastställas på unionsnivå, och
finansieringssystemen bör bidra till höga insamlings
nivåer samt att principen om producentens ansvar till
lämpas.

(23)

Användarna av EEE i privathushållen bör ha möjlighet att
avgiftsfritt lämna tillbaka WEEE. Producenterna bör åt
minstone finansiera insamlingen från insamlingsplatser
samt behandling, återvinning och bortskaffande av
WEEE. Medlemsstaterna bör uppmuntra producenterna
att ta fullt ansvar för insamlingen av WEEE, särskilt ge
nom att låta dem finansiera insamlingen av WEEE genom
hela avfallskedjan, även från privathushåll; syftet med
detta är att motverka att separat insamlat WEEE blir
föremål för olämplig behandling eller olaglig export, att
skapa likvärdiga förutsättningar genom att formerna för
producenternas finansiering harmoniseras i hela unionen
och att föra över kostnaderna för avfallsinsamlingen från
skattebetalarna i allmänhet till dem som faktiskt kon
sumerar EEE, i linje med principen om att förorenaren
betalar. För att dra största möjliga nytta av principen om
producentens ansvar bör varje producent själv stå för
finansieringen av hanteringen av avfall från sina produk
ter. Producenten bör ha möjlighet att välja om den vill
uppfylla detta åliggande individuellt eller genom att delta
i ett kollektivt system. Varje producent bör när den släp
per ut en produkt på marknaden lämna en finansiell
garanti för att förhindra att kostnader för hanteringen
av WEEE som härrör från övergivna produkter övervält
ras på samhället eller de kvarvarande producenterna. Fi
nansieringsansvaret för hanteringen av historiskt avfall
bör delas mellan alla befintliga producenter genom kol
lektiva finansieringssystem till vilka alla producenter som
befinner sig på marknaden när kostnaden uppkommer
bidrar proportionellt. Kollektiva system bör inte leda till
att producenter, importörer och nya aktörer som är verk
samma i nischer eller som hanterar mycket små volymer
utesluts. Kollektiva system skulle kunna ha skilda avgifter
beroende på hur enkelt produkterna och de värdefulla
sekundära råvarorna som de innehåller kan återvinnas.
För produkter med lång livscykel och som nu omfattas
av detta direktiv, till exempel solcellspaneler, bör befint
liga strukturer för insamling och materialåtervinning ut
nyttjas på bästa sätt, under förutsättning att de uppfyller
kraven i detta direktiv.

(24)

Producenter skulle, på frivillig basis i samband med för
säljning av nya produkter, kunna ges möjlighet att för
köparna visa kostnaderna för att på ett miljövänligt sätt
samla in, behandla och bortskaffa WEEE. Detta är för
enligt med kommissionens meddelande om handlingspla
nen för hållbar konsumtion och produktion samt en
hållbar industripolitik, särskilt vad gäller smartare kon
sumtion och miljövänlig offentlig upphandling.

(25)

För att insamlingen av WEEE ska lyckas måste använ
darna informeras om skyldigheten att inte bortskaffa

L 197/41

WEEE som osorterat kommunalt avfall och att samla in
sådant WEEE separat samt om insamlingssystemen och
deras roll i hanteringen av WEEE. Sådan information till
användarna förutsätter korrekt märkning av sådan EEE
som lätt kan hamna i soptunnor eller liknande former
av kommunal avfallsinsamling.

(26)

För att underlätta hanteringen, i synnerhet behandlingen
och återvinningen eller materialåtervinningen av WEEE är
det viktigt att producenterna tillhandahåller information
om hur komponenter och material ska identifieras.

(27)

Medlemsstaterna bör se till att inspektions- och övervak
ningssystemen gör det möjligt att kontrollera att kraven i
detta direktiv genomförs korrekt, med beaktande bland
annat av Europaparlamentets och rådets rekommenda
tion 2001/331/EG av den 4 april 2001 om införande
av minimikriterier för miljötillsyn i medlemsstaterna (1).

(28)

Medlemsstaterna bör föreskriva effektiva, proportionella
och avskräckande sanktioner för fysiska och juridiska
personer som ansvarar för avfallshantering, om dessa
bryter mot bestämmelserna i detta direktiv. Medlemssta
terna bör också kunna vidta åtgärder för att återvinna
kostnader som uppstår på grund av överträdelser och
återställningsåtgärder, utan att det påverkar tillämpningen
av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG
av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga
och avhjälpa miljöskador (2).

(29)

För att kunna avgöra om målen med detta direktiv upp
nås krävs uppgifter om vikten av EEE som släpps ut på
marknaden i unionen, samt om nivåerna när det gäller
insamling, förberedelse för återanvändning, inbegripet
förberedelse för återanvändning av hela apparater så långt
detta är möjligt, återvinning eller materialåtervinning och
export av WEEE som samlats in i enlighet med detta
direktiv. För beräkningen av insamlingsnivåer bör en ge
mensam metod utarbetas för beräkning av EEE:ns vikt för
att bland annat ta reda på huruvida denna term inbegri
per den faktiska vikten av hela utrustningen i den form
som den saluförs på marknaden, inklusive alla kom
ponenter, utrustningsdelar, tillbehör och förbruknings
varor men exklusive förpackning, batterier, bruksanvis
ning och handböcker.

(1) EGT L 118, 27.4.2001, s. 41.
(2) EUT L 143, 30.4.2004, s. 56.
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(30)

Det är lämpligt att låta medlemsstaterna välja att genom
föra vissa bestämmelser i detta direktiv genom avtal mel
lan behöriga myndigheter och berörda ekonomiska sek
torer, förutsatt att särskilda krav är uppfyllda.

(31)

I syfte att hantera svårigheter som medlemsstaterna ställs
inför när det gäller att uppfylla insamlingsnivåerna, ta
hänsyn till vetenskaplig och teknisk utveckling samt
göra tillägg till bestämmelserna om uppfyllande av åter
vinningsmålen, bör befogenheten att anta akter i enlighet
med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt (EUF-fördraget) delegeras till kommissionen
med avseende på övergångsjusteringar för vissa medlems
stater, anpassningar till vetenskaplig och teknisk utveck
ling och antagande av detaljerade bestämmelser för
WEEE som exporteras ut ur unionen, med beaktande
av uppfyllandet av återvinningsmålen. Det är av särskild
betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd
under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.
Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar de
legerade akter, se till att relevanta handlingar översänds
samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta
sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(36)

24.7.2012

Eftersom målet för detta direktiv inte i tillräcklig utsträck
ning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på
grund av problemets omfattning, bättre kan uppnås på
unionsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet
med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om
Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprin
cipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad
som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte
I detta direktiv fastställs åtgärder som syftar till att skydda mil
jön och människors hälsa genom att i enlighet med artiklarna 1
och 4 i direktiv 2008/98/EG förebygga eller minska de negativa
följderna av generering och hantering av avfall som utgörs av
eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) samt
minska resursanvändningens allmänna påverkan och få till stånd
en effektivisering av denna användning, och därigenom bidra till
en hållbar utveckling.
Artikel 2

(32)

(33)

(34)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av
detta direktiv bör kommissionen tilldelas genomförande
befogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet
med Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande
av allmänna regler och principer för medlemsstaternas
kontroll av kommissionens utövande av sina genom
förandebefogenheter (1).

Skyldigheten att införliva detta direktiv med nationell
lagstiftning bör bara gälla de bestämmelser som utgör
en innehållsmässig ändring i förhållande till tidigare di
rektiv. Skyldigheten att införliva de oförändrade bestäm
melserna följer av de tidigare direktiven.

I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen
från medlemsstaterna och kommissionen av den 28 sep
tember 2011 om förklarande dokument (2) har medlems
staterna åtagit sig att, i de fall detta är berättigat, låta
anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera
dokument som förklarar förhållandet mellan de olika
delarna i ett direktiv och motsvarande delar i de natio
nella instrumenten för införlivande. Med avseende på
detta direktiv anser lagstiftaren att översändandet av så
dana dokument är berättigat.

Tillämpningsområde
1.
Detta direktiv ska gälla elektrisk och elektronisk utrustning
(EEE) enligt följande:
a) Från och med den 13 augusti 2012 till och med den 14 au
gusti 2018 (övergångsperiod), med förbehåll för punkt 3, för
EEE som omfattas av de kategorier som förtecknas i bilaga I.
Bilaga II innehåller en vägledande förteckning över EEE som
omfattas av de kategorier som förtecknas i bilaga I.
b) Från och med den 15 augusti 2018, med förbehåll för
punkterna 3 och 4, för all EEE. All EEE ska klassificeras
inom ramen för de kategorier som förtecknas i bilaga III.
Bilaga IV innehåller en icke uttömmande förteckning över
EEE som omfattas av de kategorier som förtecknas i bilaga III
(öppet tillämpningsområde).
2.
Detta direktiv ska inte påverka tillämpningen av de krav
som föreskrivs i unionslagstiftningen om säkerhet och hälsa,
kemikalier, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering,
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
(Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet (3)
eller i särskild unionslagstiftning om avfallshantering och pro
duktutformning.
3.

(35)

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldig
heter när det gäller tidsfristerna för införlivande med
nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv
som anges i bilaga XI del B.

(1) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(2) EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.

Detta direktiv ska inte tillämpas på följande typer av EEE:

a) Utrustning som är nödvändig för att skydda medlemsstater
nas väsentliga säkerhetsintressen, inbegripet vapen, ammuni
tion och krigsmateriel avsedda för specifika militära ändamål.
(3) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
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sammans för en viss tillämpning, som installeras permanent
och monteras ned av yrkesmän på en viss plats samt an
vänds och underhålls av yrkesmän i en industriell produk
tionsanläggning eller anläggning för forskning och utveck
ling.

b) Utrustning som är särskilt utformad och installerad som en
del av en annan utrustningstyp som undantas från eller inte
omfattas av direktivets tillämpningsområde och som endast
fungerar som en del av den utrustningen.
c) Glödlampor.
4.
Utöver den utrustning som anges i punkt 3 ska detta
direktiv, från och med den 15 augusti 2018, inte tillämpas på
följande EEE:

c) storskalig fast installation: storskalig kombination av flera
slags maskiner och, där så är tillämpligt, av andra anord
ningar, som
i) sätts samman, installeras och nedmonteras av yrkesmän,

a) Utrustning utformad för att sändas ut i rymden.
b) Storskaliga stationära industriverktyg.

ii) är avsedda att användas permanent som en del av en
byggnad eller en struktur på en på förhand bestämd och
särskilt avsedd plats, och

c) Storskaliga fasta installationer, med undantag för utrustning
som finns i sådana installationer, men som inte är särskilt
utformad och installerad som en del av sådana installationer.

iii) endast kan ersättas av samma särskilt utformade utrust
ning.

d) Transportmedel för personer eller varor, med undantag för
elektriska tvåhjuliga fordon som inte är typgodkända.
e) Mobila maskiner som inte är avsedda att användas för trans
porter på väg och som uteslutande görs tillgängliga för yr
kesmässig användning.
f) Utrustning som särskilt utformats uteslutande för forskningsoch utvecklingssyften och som endast görs tillgänglig mellan
företag.
g) Medicintekniska produkter och medicintekniska produkter
för in vitro-diagnostik, när sådana produkter förväntas bli
smittosamma innan deras livslängd är slut, och aktiva me
dicintekniska produkter för implantation.
5.
Senast den 14 augusti 2015 ska kommissionen se över
det tillämpningsområde för detta direktiv som anges i punkt 1
b, inbegripet parametrar för att skilja mellan stor och liten
utrustning i bilaga III, och lägga fram en rapport om detta
för Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska vid behov åt
följas av ett lagstiftningsförslag.
Artikel 3
Definitioner
1.

I detta direktiv gäller följande definitioner:

a) elektrisk och elektronisk utrustning eller EEE: utrustning som är
beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för
att fungera korrekt samt utrustning för generering, över
föring och mätning av sådan ström och sådana fält och
som är avsedda att användas med en spänning på högst
1 000 volt växelström eller 1 500 volt likström.
b) storskaliga stationära industriverktyg: en grupp storskaliga ma
skiner, utrustning och/eller komponenter, som fungerar till

d) mobil maskin som inte är avsedd att användas för transporter på
väg: maskin, med en inbyggd källa för kraftgenerering, vars
funktion kräver endera mobilitet eller kontinuerlig eller
halvkontinuerlig förflyttning mellan en följd av fasta arbets
stationer under arbetet.

e) avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk
utrustning eller WEEE: elektrisk eller elektronisk utrustning
som enligt definitionen i artikel 3.1 i direktiv 2008/98/EG
är avfall, inklusive alla komponenter, utrustningsdelar och
förbrukningsvaror som utgör del av produkten då denna
kasseras.

f)

producent: varje fysisk eller juridisk person som, oberoende
av försäljningsmetod, inklusive genom distanskommunika
tion i den mening som avses i Europaparlamentets och
rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om kon
sumentskydd vid distansavtal (1),
i) är etablerad i en medlemsstat och tillverkar EEE under
eget namn eller varumärke eller låter utforma eller till
verka EEE och saluför den på marknaden under eget
namn eller varumärke, inom den medlemsstatens terri
torium,

ii) är etablerad i en medlemsstat och på den medlemssta
tens territorium, och under sitt eget namn eller va
rumärke återförsäljer utrustning som tillverkats av andra
leverantörer, varvid återförsäljaren inte ska betraktas
som ”producent” om producentens varumärke förekom
mer på utrustningen i enlighet med led i,
(1) EGT L 144, 4.6.1997, s. 19.
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iii) är etablerad i en medlemsstat och yrkesmässigt på
marknaden i den medlemsstaten släpper ut EEE från
ett tredjeland eller från en annan medlemsstat, eller

m) medicintekniska produkter: medicinteknisk produkt eller till
behör i den mening som avses i artikel 1.2 a respektive b
i rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om me
dicintekniska produkter (1) och som är en EEE.

iv) säljer EEE genom distanskommunikation direkt till pri
vathushåll eller andra användare än privathushåll i en
medlemsstat och är etablerad i en annan medlemsstat
eller i ett tredjeland.

n) medicinteknisk produkt avsedd för in vitro-diagnostik: medicin
teknisk produkt avsedd för in vitro-diagnostik eller tillbehör
i den mening som avses i artikel 1.2 b respektive c i Eu
ropaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den
27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för in
vitro-diagnostik (2) och som är en EEE.

Den som endast tillhandahåller finansiering enligt ett finan
sieringsavtal ska inte anses vara ”producent”, såvida inte
denna också agerar som producent i den mening som avses
i leden i till iv.

g) distributör: varje fysisk eller juridisk person i distributörsked
jan som tillhandahåller EEE på marknaden. Denna definition
hindrar inte att distributören samtidigt är producent i den
mening som avses i led f.

h) WEEE från privathushåll: WEEE som kommer från privathus
håll och WEEE som kommer från handel, industri, institu
tioner och andra källor, som på grund av sin beskaffenhet
och kvantitet är likvärdigt det som kommer från privathus
håll. EEE som sannolikt kommer att användas av både pri
vathushåll och andra användare än privathushåll ska anses
vara WEEE från privathushåll.

i)

finansieringsavtal: avtal eller arrangemang beträffande lån,
leasing, hyra eller avbetalningsköp som hänför sig till en
utrustning, oavsett om det följer av villkoren i det avtalet
eller arrangemanget eller i ett parallellavtal eller -arrange
mang att äganderätten till utrustningen kommer eller kan
komma att överföras.

j)

tillhandahållande på marknaden: varje leverans av en produkt
för distribution, konsumtion eller användning på mark
naden i en medlemsstat i samband med kommersiell verk
samhet, mot betalning eller gratis.

o) aktiv medicinteknisk produkt för implantation: aktiv medicintek
nisk produkt för implantation i den mening som avses i
artikel 1.2 c i rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni
1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
aktiva medicintekniska produkter för implantation (3) som
är en EEE.

2.
De definitioner av farligt avfall, insamling, separat insamling,
förebyggande, återanvändning, behandling, återvinning, förberedelse för
återanvändning, materialåtervinning och bortskaffande som anges i
artikel 3 i direktiv 2008/98/EG ska gälla.

Artikel 4
Utformning av produkter
Medlemsstaterna ska, utan att det påverkar tillämpningen av
kraven i unionslagstiftningen om en välfungerande inre mark
nad och om produktutformning, inbegripet direktiv
2009/125/EG, uppmuntra samarbete mellan producenter och
materialåtervinningsföretag samt åtgärder för att främja sådan
utformning och tillverkning av EEE som syftar till lättare åter
användning, demontering och återvinning av WEEE, dess be
ståndsdelar och material. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga
åtgärder så att de ekodesignkrav som ska underlätta återanvänd
ning och behandling av WEEE och som fastställdes inom ramen
för direktiv 2009/125/EG tillämpas och att producenterna inte
genom särskilda konstruktionsegenskaper eller tillverkningspro
cesser förhindrar att WEEE återanvänds, såvida inte särskilda
konstruktionsegenskaper eller tillverkningsprocesser har avgö
rande fördelar, till exempel med hänsyn till skyddet av miljön
och/eller säkerhetskrav.

Artikel 5
k) utsläppande på marknaden: yrkesmässigt tillhandahållande för
första gången av en produkt på marknaden inom en med
lemsstats territorium.

l)

avlägsnande: varje manuell, mekanisk, kemisk eller metallur
gisk behandling som resulterar i att farliga ämnen, bland
ningar och komponenter begränsas till ett identifierbart
flöde eller till en identifierbar del i behandlingsprocessen.
Ett ämne, en blandning eller en komponent ska anses iden
tifierbar om det eller den kan kontrolleras för att fastställa
om behandlingen har skett på ett miljövänligt sätt.

Separat insamling
1.
Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att mini
mera bortskaffandet av WEEE i form av osorterat kommunalt
avfall, se till att allt insamlat WEEE behandlas korrekt och att
WEEE i hög grad insamlas separat, särskilt vad gäller tempera
turregleringsutrustning som innehåller ozonnedbrytande ämnen
och fluorerade växthusgaser, lysrörslampor som innehåller
kvicksilver, solcellspaneler och liten utrustning som avses i ka
tegorierna 5 och 6 i bilaga III.
(1) EGT L 169, 12.7.1993, s. 1.
(2) EGT L 331, 7.12.1998, s. 1.
(3) EGT L 189, 20.7.1990, s. 17.
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För WEEE från privathushåll ska medlemsstaterna se till

a) det inrättas system som gör det möjligt för slutanvändarna
och distributörerna att avgiftsfritt återlämna sådant avfall.
Medlemsstaterna ska se till att det i synnerhet i förhållande
till befolkningstätheten finns ett nödvändigt antal insam
lingsplatser som är lätt tillgängliga,

b) distributörer som tillhandahåller en ny produkt är ansvariga
för att sådant avfall kan återlämnas till distributören av
giftsfritt på en till en-basis, under förutsättning att den åter
lämnade utrustningen är av samma typ och har fyllt samma
funktion som den tillhandahållna utrustningen. Medlemssta
terna får göra undantag från denna bestämmelse, under för
utsättning att det inte blir svårare för slutanvändarna att
återlämna WEEE och att det förblir avgiftsfritt för slutanvän
darna. Medlemsstater som utnyttjar detta undantag ska infor
mera kommissionen om detta,

c) distributörerna tillhandahåller insamling, hos återförsäljare
för EEE i butiker med en försäljningsyta avsedd för EEE på
minst 400 m2, eller i deras omedelbara närhet, av mycket
små WEEE (där ingen yttre dimension överstiger 25 cm)
kostnadsfritt för slutanvändare och utan krav på att köpa
EEE av motsvarande typ, såvida inte en bedömning har visat
att alternativa befintliga strukturer för insamling sannolikt är
minst lika effektiva. Dessa bedömningar ska göras tillgängliga
för allmänheten. Insamlat WEEE ska behandlas korrekt i
enlighet med artikel 8,

d) utan att det påverkar a, b och c, producenter tillåts att inrätta
och driva individuella och/eller kollektiva system för återläm
nande av WEEE från privathushåll, förutsatt att dessa står i
överensstämmelse med målen med detta direktiv,

e) med beaktande av nationella och inom unionen gällande
hälso- och säkerhetsstandarder, på de återlämningsställen
som avses i a, b och c det är möjligt att vägra att återta
WEEE som på grund av kontaminering innebär en hälsoeller säkerhetsrisk för personalen. Medlemsstaterna ska in
rätta särskilda arrangemang för sådant WEEE.

Medlemsstaterna får tillhandahålla särskilda arrangemang för
återlämnande av WEEE i enlighet med a, b och c för de fall
då utrustningen inte innehåller sina väsentliga komponenter
eller innehåller annat avfall än WEEE.

3.
Medlemsstaterna får utse de aktörer som har tillstånd att
samla in WEEE från privathushåll som avses i punkt 2.

4.
Medlemsstaterna får kräva att allt WEEE som lämnas vid
insamlingsplatser i enlighet med punkterna 2 och 3 överlämnas
till producenterna eller till tredje parter som agerar för deras
räkning eller, i syfte att förbereda återanvändningen, till utsedda
inrättningar eller företag.
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5.
För annat WEEE än WEEE från privathushåll ska medlems
staterna, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13, sä
kerställa att producenterna eller en tredje part som handlar för
deras räkning ser till att sådant avfall samlas in.

Artikel 6
Bortskaffande och transport av insamlat WEEE
1.
Medlemsstaterna ska förbjuda bortskaffande av separat in
samlat WEEE som ännu inte har behandlats i enlighet med
artikel 8.

2.
Medlemsstaterna ska se till att insamlingen och transpor
ten av separat insamlat WEEE görs på ett sådant sätt att opti
mala villkor möjliggörs för förberedelse för återanvändning och
materialåtervinning och för att begränsa spridningen av farliga
ämnen.

För att maximera förberedelsen för återanvändning ska med
lemsstaterna verka för att, före ytterligare överföringar, det ge
nom insamlingssystem eller insamlingsplatser är möjligt att vid
insamlingspunkterna avskilja WEEE som ska förberedas för åter
vinning från annat separerat insamlat WEEE; medlemsstaterna
kan i detta syfte särskilt verka för att personal från återanvänd
ningsbranschen beviljas tillträde till dessa platser.

Artikel 7
Insamlingsnivå
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.1 ska
varje medlemsstat se till att principen om producentens ansvar
tillämpas och att, på denna grundval, en lägsta insamlingsnivå
uppnås årligen. Från och med den 2016 ska den lägsta insam
lingsnivån vara 45 %, beräknad på grundval av den totala vikten
av WEEE som har samlats in i enlighet med artiklarna 5 och 6
under ett visst år i den berörda medlemsstaten, uttryckt som en
årlig procentandel av den genomsnittliga vikten av EEE som har
släppts ut på marknaden i medlemsstaten under de tre föregå
ende åren. Medlemsstaterna ska se till att volymen av insamlat
WEEE gradvis ökar under perioden från och med 2016 till och
med 2019 såvida inte den insamlingsnivå som anges i andra
stycket redan har uppnåtts.

Från och med 2019 ska minst 65 % av den genomsnittliga
vikten av EEE som släppts ut på marknaden under de tre före
gående åren i den berörda medlemsstaten årligen samlas in,
alternativt 85 % av det WEEE som genererats uttryckt i vikt
på den medlemsstatens territorium.

Till och med den 31 december 2015 ska en nivå av separat
insamlat WEEE från privathushåll på i genomsnitt minst 4 kg
per invånare och år, eller samma mängd WEEE som den årliga
vikten som genomsnittligen samlades in i den medlemsstaten
under de tre föregående åren, beroende på vilkendera som är
störst, fortsätta att tillämpas.
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Medlemsstaterna får sätta upp mer ambitiösa nivåer för separat
insamling av WEEE och ska i så fall rapportera detta till kom
missionen.

liten it- och telekommunikationsutrustning, och lampor som
innehåller kvicksilver. Denna rapport ska vid behov åtföljas av
ett lagstiftningsförslag.

2.
För att fastställa huruvida den lägsta insamlingsnivån har
uppnåtts ska medlemsstaterna se till att information om separat
insamlat WEEE i enlighet med artikel 5 överförs till medlems
staterna utan kostnad, vilken minst omfattar information om
WEEE som har

7.
Om kommissionen på grundval av en konsekvensbedöm
ning anser att den insamlingsnivå som bygger på genererat
WEEE kräver en översyn, ska den lägga fram ett lagstiftnings
förslag inför Europaparlamentet och rådet.

a) tagits emot av insamlings- och behandlingsanläggningar,

Artikel 8
Korrekt behandling

b) tagits emot av distributörerna,

c) samlats in separat av producenter eller tredje part som hand
lar för deras räkning.

3.
Med undantag från punkt 1 får Bulgarien, Tjeckien, Lett
land, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Rumänien, Slovenien och
Slovakien, på grund av sin brist på nödvändig infrastruktur och
sina låga förbrukningsnivåer av EEE, besluta att

a) från och med den 14 augusti 2016 uppnå en insamlingsnivå
som är lägre än 45 % men högre än 40 % av den genom
snittliga vikten av EEE som släppts ut på marknaden under
de tre föregående åren, och

b) senarelägga uppnåendet av den insamlingsnivå som avses i
punkt 1 andra stycket till ett datum som de själva väljer som
ska infalla senast den 14 augusti 2021.

4.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade ak
ter i enlighet med artikel 20 som innehåller nödvändiga över
gångsjusteringar för att hantera svårigheter som medlemssta
terna ställs inför när det gäller att uppfylla de krav som fastställs
i punkt 1.

5.
För att säkerställa enhetliga villkor för tillämpningen av
denna artikel ska kommissionen senast den 14 augusti 2015
anta genomförandeakter som fastställer en gemensam metod för
beräkning av vikten för den EEE som släpps ut på en nationell
marknad och en gemensam metod för att beräkna mängden
WEEE som genereras uttryckt i vikt i varje medlemsstat. Dessa
genomförandeakter ska antas i enlighet med det gransknings
förfarande som avses i artikel 21.2.

6.
Kommissionen ska senast den 14 augusti 2015 lägga fram
en rapport inför Europaparlamentet och rådet om en ny över
syn av tidsfristerna för de insamlingsnivåer som avses i punkt 1
och om att eventuellt fastställa individuella insamlingsnivåer för
en eller flera av de kategorier som anges i bilaga III, särskilt för
temperaturregleringsutrustning, solcellspaneler, liten utrustning,

1.
Medlemsstaterna ska se till att allt separat insamlat WEEE
behandlas på ett korrekt sätt.

2.
Annan korrekt behandling än förberedelse för återanvänd
ning samt återvinnings- eller materialåtervinningsåtgärder ska
minst omfatta avlägsnande av alla vätskor samt selektiv behand
ling i enlighet med bilaga VII.

3.
Medlemsstaterna ska se till att producenter eller tredje part
som handlar för deras räkning inrättar system för återvinning av
WEEE och att de använder bästa tillgängliga teknik. Producen
terna får inrätta systemen individuellt eller kollektivt. Medlems
staterna ska se till att alla inrättningar eller företag som bedriver
insamlings- och behandlingsverksamhet lagrar och behandlar
WEEE i enlighet med de tekniska krav som anges i bilaga VIII.

4.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade ak
ter i enlighet med artikel 20 med avseende på ändring av bilaga
VII för att införa annan behandlingsteknik som säkerställer
minst samma skyddsnivå för människors hälsa och för miljön.

Kommissionen ska snarast möjligt bedöma om uppgifterna be
träffande kretskort i mobiltelefoner och bildskärmar med fly
tande kristaller behöver ändras. Kommissionen uppmanas att
utvärdera om bilaga VII behöver ändras så att även nanomate
rial som ingår i EEE tas upp i den.

5.
För att skydda miljön får medlemsstaterna fastställa mini
mikvalitetsnormer för behandlingen av insamlat WEEE.

Medlemsstater som väljer sådana kvalitetsnormer ska underrätta
kommissionen, som ska offentliggöra dessa normer.

Kommissionen ska senast den 14 februari 2013 begära att de
europeiska standardiseringsorganen tar fram europeiska standar
der för behandling, inklusive återvinning, materialåtervinning
och förberedelse för återanvändning av WEEE. Dessa standarder
ska återspegla den tekniska utvecklingsnivån.
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För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna
artikel, får kommissionen anta genomförandeakter som faststäl
ler minimikvalitetsnormer som särskilt ska bygga på de stan
darder som tagits fram av de europeiska standardiseringsorga
nen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det
granskningsförfarande som avses i artikel 21.2.

En hänvisning till de standarder som antagits av kommissionen
ska offentliggöras.

6.
Medlemsstaterna ska uppmuntra inrättningar eller företag
som utför behandlingsverksamhet att införa certifierade miljö
förvaltningssystem i enlighet med Europaparlamentets och rå
dets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009
om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens mil
jölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (1).
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(EG) nr 1013/2006 och (EG) nr 1418/2007 kan bevisa att be
handlingen skedde under villkor som är likvärdiga med kraven i
detta direktiv.

3.
Kommissionen ska senast den 14 februari 2014 anta de
legerade akter i enlighet med artikel 20 som innehåller närmare
bestämmelser som kompletterar bestämmelserna i punkt 2 i den
här artikeln, särskilt kriterier för att bedöma huruvida det före
ligger likvärdiga villkor.

Artikel 11
Återvinningsmål
1.
För allt WEEE som har samlats in separat i enlighet med
artikel 5 och skickats för behandling i enlighet med artiklarna 8,
9 och 10 ska medlemsstaterna se till att de minimimål som
anges i bilaga V uppnås av producenterna.

Artikel 9
Tillstånd
1.
Medlemsstaterna ska se till att alla inrättningar eller före
tag som utför behandlingsverksamhet har tillstånd från behöriga
myndigheter, i enlighet med artikel 23 i direktiv 2008/98/EG.

2.
Undantag från tillståndskrav, villkor för undantag och re
gistrering ska överensstämma med artiklarna 24, 25 och 26 i
direktiv 2008/98/EG.

3.
Medlemsstaterna ska säkerställa att det tillstånd eller den
registrering som avses i punkterna 1 och 2 innehåller alla de
villkor som behövs för att uppfylla kraven i artikel 8.2, 8.3 och
8.5 samt för att uppnå de återvinningsmål som fastställs i ar
tikel 11.

2.
Huruvida målen har uppnåtts ska för varje enskild kate
gori beräknas genom att dividera vikten av det WEEE som, efter
korrekt behandling i enlighet med artikel 8.2 beträffande åter
vinning eller materialåtervinning, går in i en anläggning för
återvinning, materialåtervinning/förberedelse för återanvändning,
med vikten av allt separat insamlat WEEE för varje kategori,
uttryckt som en procentandel.

Förberedande verksamhet, inbegripet sortering och lagring före
återvinning, ska inte beaktas för uppnåendet av dessa mål.

3.
För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av
denna artikel, får kommissionen anta genomförandeakter som
fastställer ytterligare bestämmelser om beräkningsmetoder för
tillämpning av minimimålen. Dessa genomförandeakter ska an
tas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i arti
kel 21.2.

Artikel 10
Transport av WEEE
1.
Behandlingen får även genomföras utanför den berörda
medlemsstaten eller utanför unionen under förutsättning att
transporten av WEEE sker i enlighet med förordning (EG)
nr 1013/2006
och
kommissionens
förordning
(EG)
nr 1418/2007 av den 29 november 2007 om export för åter
vinning av visst avfall som förtecknas i bilaga III eller IIIA till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006
till vissa länder som inte omfattas av OECD-beslutet om kont
roll av gränsöverskridande transporter av avfall (2).

2.
WEEE som exporteras utanför unionen ska bara räknas
som ett uppfyllande av skyldigheterna och målen i artikel 11
i detta direktiv om exportören i enlighet med förordningarna
(1) EUT L 342, 22.12.2009, s. 1.
(2) EUT L 316, 4.12.2007, s. 6.

4.
Medlemsstaterna ska med avseende på beräkningen av
dessa mål se till att producenter, eller tredje part som handlar
för deras räkning, för ett register över vikten av WEEE, dess
komponenter, material eller ämnen när det lämnar insamlings
platsen, går in i och lämnar behandlingsanläggningarna och när
det går in i anläggningen för återvinning eller materialåtervin
ning/förberedelse för återanvändning.

Medlemsstaterna ska också med avseende på tillämpningen av
punkt 6 se till att det förs register över vikten hos produkter
och material när de lämnar anläggningen för återvinning, ma
terialåtervinning eller förberedelse för återanvändning.

5.
Medlemsstaterna ska främja utvecklingen av ny teknik för
återvinning, materialåtervinning och behandling.
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6.
På grundval av en rapport från kommissionen, vid behov
åtföljd av ett lagstiftningsförslag, ska Europaparlamentet och
rådet senast den 14 augusti 2016 se över de återvinningsmål
som avses i bilaga V del 3, undersöka möjligheten att fastställa
separata mål för WEEE som förbereds för återanvändning och
se över den beräkningsmetod som avses i punkt 2 för att ana
lysera om det är möjligt att fastställa målen på grundval av de
produkter och det material som är resultatet av processerna för
återvinning, materialåtervinning och förberedelse för åter
användning.

Artikel 12
Finansiering av hanteringen av WEEE från privata hushåll
1.
Medlemsstaterna ska se till att producenterna sörjer för
åtminstone finansieringen av insamling, behandling, återvinning
och miljövänligt bortskaffande av WEEE från privathushåll som
lämnats vid insamlingsplatser, vilka upprättats enligt artikel 5.2.

2.
Medlemsstaterna får när så är lämpligt uppmana pro
ducenterna att också stå för kostnaderna för insamling av
WEEE från privathushåll till insamlingsplatser.

3.
För produkter som släppts ut på marknaden efter den
13 augusti 2005 ska varje producent ansvara för finansieringen
av de verksamheter i punkt 1 som avser avfall som härrör från
dennes egna produkter. Producenten får välja att uppfylla detta
åliggande antingen individuellt eller genom att delta i ett kol
lektivt system.

Medlemsstater ska se till att en producent, när denne släpper ut
en produkt på marknaden, lämnar en garanti som visar att
behandlingen av allt WEEE kommer att finansieras samt se till
att producenter klart märker sina produkter i enlighet med
artikel 15.2. Denna garanti ska säkerställa att de verksamheter
i punkt 1 som avser denna produkt blir finansierade. Garantin
får bestå i att producenten deltar i lämpliga system för finan
siering av behandlingen av WEEE, eller av en materialåtervin
ningsförsäkring eller ett spärrat konto.
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6.
Kommissionen uppmanas att senast den 14 augusti 2015
rapportera om möjligheten att ta fram kriterier för att inbegripa
de faktiska kostnaderna för uttjänta produkter i producenternas
finansiering av WEEE och att vid behov lägga fram ett lagstift
ningsförslag inför Europaparlamentet och rådet.

Artikel 13
Finansiering när det gäller WEEE från andra användare än
privathushåll
1.
Medlemsstaterna ska se till att producenterna sörjer för
finansieringen av kostnaderna för insamling, behandling, åter
vinning och miljövänligt bortskaffande av WEEE från andra
användare än privathushåll och som härrör från produkter
som har släppts ut på marknaden efter den 13 augusti 2005.

När det gäller historiskt avfall som ersätts av nya produkter som
är av samma typ eller av nya produkter som fyller samma
funktion ska kostnaderna finansieras av producenterna av dessa
produkter när de tillhandahåller dem. Medlemsstaterna får alter
nativt föreskriva att andra användare än privathushåll helt eller
delvis ska vara ansvariga för denna finansiering.

När det gäller annat historiskt avfall ska kostnaderna finansieras
av de användare som inte är privathushåll.

2.
Producenter och andra användare än privathushåll får ingå
avtal i vilka andra finansieringsmetoder fastställs, utan att det
påverkar tillämpningen av detta direktiv.

Artikel 14
Information till användarna
1.
Medlemsstaterna får kräva att producenterna, vid tidpunk
ten för försäljning av nya produkter, för köparna visar kost
naderna för insamling och miljövänlig behandling och miljövän
ligt bortskaffande. Kostnaderna får inte överstiga den bästa upp
skattningen av de faktiska kostnaderna.

2.
Medlemsstaterna ska se till att användarna av EEE i privat
hushåll får tillgång till all nödvändig information om följande:
4.
Ansvaret för finansieringen av kostnaderna för hante
ringen av WEEE från produkter som släppts ut på marknaden
den 13 augusti 2005 eller tidigare (historiskt avfall), ska bäras
av ett eller flera system som alla producenter som finns på
marknaden när kostnaderna uppstår proportionellt ska bidra
till, till exempel i förhållande till deras respektive andel av de
olika produktmarknaderna.

5.
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se
till att det tas fram lämpliga rutiner eller återbetalningsförfaran
den för återbetalning av bidrag till producenterna när EEE över
förs för att släppas ut på marknaden utanför den berörda med
lemsstatens territorium. Dessa rutiner eller förfaranden får tas
fram av producenter eller tredje parter som agerar för deras
räkning.

a) Skyldigheten att inte bortskaffa WEEE som osorterat kom
munalt avfall och att samla in sådant WEEE separat.

b) De system för återlämnande och insamling som de har till
gång till, varvid medlemsstaterna ska främja en samordning
av information om samtliga insamlingspunkter som står till
deras förfogande, oavsett vilken producent eller annan aktör
som inrättat dem.

c) Användarnas egen roll för att bidra till återanvändningen,
materialåtervinningen och de övriga formerna av återvinning
av WEEE.
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Artikel 16

d) De potentiella effekterna på miljön och människors hälsa till
följd av förekomsten av farliga ämnen i EEE.

e) Innebörden av den symbol som visas i bilaga IX.

3.
Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder så att kon
sumenterna bidrar till insamling och återanvändning av WEEE
och för att uppmuntra dem att underlätta återanvändning, be
handling och återvinning.

4.
För att minimera bortskaffandet av WEEE som osorterat
kommunalt avfall och för att underlätta att detta insamlas se
parat ska medlemsstaterna se till att producenterna på ett lämp
ligt sätt, helst i enlighet med Europastandard EN 50419 (1),
märker sådan EEE som släppts ut på marknaden med den sym
bol som visas i bilaga IX. I undantagsfall ska symbolen, om det
behövs på grund av produktens storlek eller funktion, tryckas
på EEE:ns förpackning, bruksanvisning och garanti.

5.
Medlemsstaterna får kräva att producenter och/eller dis
tributörer tillhandahåller en del av eller all den information
som det hänvisas till i punkterna 2, 3 och 4, t.ex. i bruksanvis
ningen, vid försäljningsstället och genom informationskampan
jer för allmänheten.

Artikel 15
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Registrering, information och rapportering
1.
Medlemsstaterna ska i enlighet med punkt 2 skapa ett
register över producenter, inbegripet producenter som tillhan
dahåller EEE genom distansförsäljning. Registret ska användas
för att kontrollera efterlevnaden av kraven i detta direktiv.

Producenter som enligt definitionen i artikel 3.1 f iv tillhanda
håller EEE genom distansförsäljning ska registreras i den med
lemsstat till vilken deras försäljning sker. Om sådana producen
ter inte är registrerade i den medlemsstat till vilken deras för
säljning sker ska de registreras genom sina behöriga ombud i
enlighet med artikel 17.2.

2.

Medlemsstaterna ska se till att

a) varje producent, eller varje behörigt ombud som utsetts en
ligt artikel 17, är registrerade i enlighet med kraven och har
möjlighet att via internet föra in all relevant information i
det nationella registret avseende den producentens verksam
het i den medlemsstaten,

b) varje producent, eller varje behörigt ombud som utsetts en
ligt artikel 17, vid registreringen lämnar den information
som anges i bilaga X del A och vid behov uppdaterar den,

Information till behandlingsanläggningarna
1.
I syfte att underlätta förberedelsen för återanvändning
samt korrekt och miljövänlig behandling av WEEE, inbegripet
underhåll, uppgradering, reparation och materialåtervinning, ska
medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se
till att producenterna tillhandahåller kostnadsfri information om
förberedelse för återanvändning och behandling för varje typ av
ny EEE som för första gången släppts ut på unionsmarknaden
inom ett år efter det att produkten släppts ut på marknaden. Av
denna information ska det framgå, i den utsträckning det är
nödvändigt för de verksamheter som förbereder för återanvänd
ning samt anläggningarna för behandling och materialåtervin
ning för att bestämmelserna i detta direktiv ska kunna uppfyllas,
vilka olika komponenter och material som ingår i EEE, och var i
dessa produkter det kan finnas farliga ämnen och blandningar.
Producenterna av EEE ska göra informationen tillgänglig för
centra som förbereder för återanvändning samt anläggningarna
för behandling och materialåteranvändning i form av handböc
ker eller genom elektroniska media (t.ex. cd-rom eller internet
tjänster).

2.
För att göra det möjligt att entydigt avgöra när en EEE
släppts ut på marknaden ska medlemsstaterna se till att det av
märkningen på denna utrustning framgår att den släppts ut på
marknaden efter den 13 augusti 2005. Företrädesvis ska Euro
pastandard EN 50419 tillämpas för detta ändamål.
(1) Antogs av Cenelec i mars 2006.

c) varje producent, eller varje behörigt ombud som utsetts en
ligt artikel 17, lämnar den information som anges i bilaga X
del B,

d) nationella register tillhandahåller länkar till andra nationella
register på sina webbplatser för att i alla medlemsstater un
derlätta registreringen av producenter, eller behöriga ombud
som utsetts enligt artikel 17.

3.
För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av
denna artikel ska kommissionen anta genomförandeakter som
fastställer hur registreringen och rapporteringen ska gå till och
hur ofta rapporteringen till registret ska göras. Dessa genom
förandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande
som avses i artikel 21.2.

4.
Medlemsstaterna ska årsvis samla in information, inklusive
dokumenterade bedömningar, om vilka kvantiteter och katego
rier av EEE som släppts ut på deras marknader, samlats in
genom alla kanaler, återvunnits, förberetts för återanvändning,
och materialåtervunnits inom medlemsstaten samt om separat
insamlat exporterat WEEE, uttryckt i vikt.

L 197/50

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.
Vart tredje år ska medlemsstaterna till kommissionen
sända en rapport om genomförandet av detta direktiv och om
den information som avses i punkt 4. Rapporten om genom
förandet ska utarbetas på grundval av ett frågeformulär i enlig
het med kommissionens beslut 2004/249/EG (1) och
2005/369/EG (2). Rapporten ska vara kommissionen tillhanda
inom nio månader efter det att den treårsperiod som den om
fattar har löpt ut.
Den första rapporten ska omfatta perioden från och med den
14 februari 2014 till och med den 31 december 2015.
Kommissionen ska inom nio månader efter det att den mottagit
rapporterna från medlemsstaterna offentliggöra en rapport om
genomförandet av detta direktiv.
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Artikel 19
Anpassning till vetenskaplig och teknisk utveckling
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i
enlighet med artikel 20 med avseende på de ändringar som
behövs för att anpassa artikel 16.5 och bilagorna IV, VII, VIII
och IX till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. När
bilaga VII ändras ska de undantag som beviljats i enlighet
med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av
den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa
farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (3) tas i
beaktande.

Innan bilagorna ändras ska kommissionen bland annat samråda
med producenter av EEE, materialåtervinningsföretag, behand
lingsaktörer och miljöorganisationer samt fackliga organisatio
ner och konsumentorganisationer.

Artikel 17
Behörigt ombud
1.
Varje medlemsstat ska se till att en producent enligt defi
nitionen i artikel 3.1 f i–iii och som är etablerad i en annan
medlemsstat, genom undantag från artikel 3.1 f i-iii, har rätt att
utse en juridisk eller fysisk person som är etablerad på dess
territorium till behörigt ombud som ska ansvara för att pro
ducentens skyldigheter enligt detta direktiv uppfylls på dess
territorium.
2.
Varje medlemsstat ska se till att en producent enligt defi
nitionen i artikel 3.1 f iv som är etablerad på dess territorium
och som säljer EEE till en annan medlemsstat i vilken den inte
är etablerad utser ett behörigt ombud i den medlemsstaten som
den person som ska ansvara för att producentens skyldigheter
enligt detta direktiv uppfylls på den medlemsstatens territorium.

Artikel 20
Utövande av delegering
1.
Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissio
nen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i
artiklarna 7.4, 8.4, 10.3 och 19 ska ges till kommissionen för
en period av fem år från den 13 augusti 2012. Kommissionen
ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast
nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen
av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med pe
rioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller
rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader
före utgången av perioden i fråga.

3.
Utseendet av ett behörigt ombud ska ske genom en skrift
lig fullmakt.
Artikel 18
Administrativt samarbete och informationsutbyte
Medlemsstaterna ska se till att de myndigheter som är ansvariga
för genomförandet av detta direktiv samarbetar med varandra, i
synnerhet för att upprätta ett ändamålsenligt informationsflöde
för att säkerställa att producenterna följer bestämmelserna i
detta direktiv, och vid behov ger varandra och kommissionen
information för att underlätta ett korrekt genomförande av detta
direktiv. Det administrativa samarbetet och informationsutbytet,
särskilt mellan nationella register, ska inbegripa elektroniska
kommunikationsmedel.
Samarbetet ska bland annat innebära att tillgång ges till rele
vanta dokument och information inklusive resultat från eventu
ella inspektioner, med förbehåll för bestämmelserna i den gäl
lande uppgiftsskyddslagstiftningen i den medlemsstat där den
myndighet som ombeds att samarbeta finns.
(1) EUT L 78, 16.3.2004, s. 56.
(2) EUT L 119, 11.5.2005, s. 13.

3.
Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 7.4,
8.4, 10.3 och 19 får när som helst återkallas av Europaparla
mentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delege
ringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla.
Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Euro
peiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet
angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter
som redan har trätt i kraft.

4.
Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den
samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.
En delegerad akt som antas enligt artiklarna 7.4, 8.4, 10.3
och 19 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet
eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten
inom en period av två månader från den dag då akten delgavs
Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet
(3) EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.
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och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kom
missionen om att de inte kommer att invända. Denna period
ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller
rådets initiativ.

L 197/51

3.
Kostnaderna för tillämpliga analyser och inspektioner, in
klusive lagringskostnader avseende begagnad EEE som misstänks
vara WEEE får läggas på producenterna, tredjeparter som agerar
för deras räkning eller andra personer som organiserar trans
porter av begagnad EEE som misstänks vara WEEE.

Artikel 21
Kommittéförfarande
1.
Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrät
tats enligt artikel 39 i direktiv 2008/98/EG. Denna kommitté
ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU)
nr 182/2011.
2.
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förord
ning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

4.
För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av
denna artikel och av bilaga VI får kommissionen anta genom
förandeakter för att fastställa kompletterande regler för inspek
tion och övervakning och i synnerhet enhetliga villkor för ge
nomförandet av bilaga VI punkt 2. Dessa genomförandeakter
ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i
artikel 21.2.

Artikel 24
Införlivande

Om kommittén inte avger något yttrande, ska kommissionen
inte anta utkastet till genomförandeakt och artikel 5.4 tredje
stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.

1.
Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra för
fattningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast
den 14 februari 2014. De ska genast överlämna texterna till
dessa bestämmelser till kommissionen.

Artikel 22
Sanktioner
Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträ
delser av nationella bestämmelser som antas till följd av detta
direktiv och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att
de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och
avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser
till kommissionen senast den 14 februari 2014 och därefter
utan dröjsmål alla ändringar som gäller dem.
Artikel 23
Inspektion och övervakning
1.
Medlemsstaterna ska sörja för lämpliga inspektions- och
övervakningsåtgärder för att kontrollera att detta direktiv ge
nomförs på lämpligt sätt.
Inspektionsåtgärderna ska minst omfatta
a) information som rapporterats inom ramen för producent
registret,
b) transporter, särskilt export utanför unionen av WEEE i över
ensstämmelse med förordning (EG) nr 1013/2006 och för
ordning (EG) nr 1418/2007 och

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvis
ning när de offentliggörs. De ska även innehålla en uppgift om
att hänvisningar i befintliga lagar och andra författningar till de
direktiv som upphävts genom detta direktiv ska anses som
hänvisningar till detta direktiv. Närmare föreskrifter om hur
hänvisningen ska göras och hur den ska formuleras ska varje
medlemsstat själv utfärda.

2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna tex
terna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som
de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

3.
Under förutsättning att de mål som ställs upp i detta
direktiv uppnås får medlemsstaterna införliva bestämmelserna
i artiklarna 8.6, 14.2 och 15 genom avtal mellan de behöriga
myndigheterna och de berörda ekonomiska sektorerna. Sådana
avtal ska uppfylla följande krav:

a) Avtalen ska vara verkställbara.

b) I avtalen ska målen med tillhörande tidsfrister anges.

c) verksamheten vid behandlingsanläggningar i enlighet med
direktiv 2008/98/EG och bilaga VII till detta direktiv.

c) Avtalen ska offentliggöras i medlemsstatens officiella tidning
eller i någon annan officiell handling som allmänheten har
likvärdig tillgång till och ska överlämnas till kommissionen.

2.
Medlemsstaterna ska se till att transporter av begagnad
EEE som misstänks vara WEEE genomförs i enlighet med de
minimikrav som anges i bilaga VI och ska övervaka sådana
transporter i enlighet med detta.

d) De resultat som uppnås ska på de villkor som anges i avtalet
övervakas regelbundet, rapporteras till de behöriga myndig
heterna och kommissionen samt göras tillgängliga för all
mänheten.
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Artikel 26

e) De behöriga myndigheterna ska se till att framstegen enligt
avtalet granskas.
f) Om avtalet inte följs ska medlemsstaterna genomföra de
relevanta bestämmelserna i detta direktiv genom att anta
lagar eller andra författningar.

Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 27

Artikel 25
Upphävande
Direktiv 2002/96/EG, ändrat genom de direktiv som anges i
bilaga XI del A, ska upphöra att gälla från och med den
15 februari 2014, dock utan att detta påverkar medlemsstater
nas skyldigheter när det gäller tidsfristerna för införlivande med
nationell lagstiftning och för tillämpning av de direktiv som
anges i bilaga XI del B.
Hänvisningar till de upphävda direktiven ska anses som hänvis
ningar till det här direktivet och ska läsas i enlighet med jäm
förelsetabellen i bilaga XII.

24.7.2012

Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 4 juli 2012.

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande

Ordförande
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BILAGA I
Kategorier av EEE som omfattas av detta direktiv under den övergångsperiod som avses i artikel 2.1 a
1. Stora hushållsapparater
2. Små hushållsapparater
3. It- och telekommunikationsutrustning
4. Hemutrustning och solcellspaneler
5. Belysningsutrustning
6. Elektriska och elektroniska verktyg (med undantag för storskaliga, fasta industriverktyg)
7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning
8. Medicintekniska produkter (med undantag för alla implantat och infekterade produkter)
9. Övervaknings- och kontrollinstrument
10. Automater
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BILAGA II
Vägledande förteckning över EEE som omfattas av kategorierna I bilaga I
1. STORA HUSHÅLLSAPPARATER
Stora kylapparater
Kylskåp
Frysar
Andra stora apparater som används för kylning, bevarande och lagring av livsmedel
Tvättmaskiner
Torktumlare
Diskmaskiner
Matlagningsapparater
Elspisar
Elektriska värmeplattor
Mikrovågsugnar
Andra stora apparater för matlagning och annan beredning av livsmedel
Elektriska värmeapparater
Elektriska element
Andra stora apparater för uppvärmning av rum, sängar och sittmöbler
Elektriska fläktar
Luftkonditioneringsanläggningar
Annan fläkt-, utsugningsventilations- och luftkonditioneringsutrustning
2. SMÅ HUSHÅLLSAPPARATER
Dammsugare
Mattsopare
Andra apparater för rengöring
Apparater för sömnad, stickning, vävning och annan bearbetning av textilier
Strykjärn och andra apparater för strykning, mangling och annan klädvård
Brödrostar
Frityrmaskiner
Kvarnar, kaffemaskiner och utrustning för öppning eller förslutning av behållare och förpackningar
Elektriska knivar
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Hårklippningsapparater, hårtorkar, elektriska tandborstar, rakapparater, massageapparater och andra apparater för
kroppsvård
Klockor, armbandsur och utrustning för mätning, angivelse eller registrering av tid
Vågar
3. IT- OCH TELEKOMMUNIKATIONSUTRUSTNING
Centraliserad databehandling:
Stordatorer
Minidatorer
Skrivarenheter
Persondatorer:
Persondatorer (inbegripet processor, mus, bildskärm och tangentbord)
Bärbara datorer (inbegripet processor, mus, bildskärm och tangentbord)
Notebook-datorer
Notepad-datorer
Skrivare
Kopieringsmaskiner
Elektriska och elektroniska skrivmaskiner
Mini- och bordsräknare
Andra produkter och annan utrustning för elektronisk insamling, lagring, behandling, presentation eller kommuni
kation av information
Användarterminaler och användarsystem
Faxapparater
Telex
Telefoner
Betaltelefoner
Trådlösa telefoner
Mobiltelefoner
Telefonsvarare
Andra produkter och annan utrustning för överföring av ljud, bilder eller annan information genom telekommuni
kation
4. KONSUMENTUTRUSTNING OCH SOLCELLSPANELER
Radioapparater
TV-apparater
Videokameror
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Videobandspelare
Hi-fi-anläggningar
Förstärkare
Musikinstrument
Andra produkter och annan utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller bilder, även signaler eller annan
teknik för överföring av ljud och bilder än genom telekommunikation
Solcellspaneler
5. BELYSNINGSUTRUSTNING
Belysningsarmaturer för lysrörslampor med undantag för belysningsarmaturer i hushåll
Lysrör
Lågenergilampor
Urladdningslampor med hög intensitet, inbegripet högtrycksnatriumlampor och metallhalogenlampor
Lågtrycksnatriumlampor
Annan belysning eller utrustning för spridning eller kontroll av ljus med undantag för glödlampor
6. ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA VERKTYG (MED UNDANTAG FÖR STORSKALIGA, FASTA INDUSTRIVERK
TYG)
Borrmaskiner
Sågar
Symaskiner
Utrustning för svarvning, fräsning, slipning, polering, sågning, kapning, klippning, borrning, håltagning, stansning,
falsning, bockning eller liknande bearbetning av trä, metall och andra material
Verktyg för nitning, spikning eller skruvning eller för avlägsnande av nitar, spikar eller skruvar eller liknande
användning
Verktyg för svetsning, lödning eller liknande användning
Utrustning för sprutning, sprejning, spridning eller annan behandling av flytande eller gasformiga ämnen
Gräsklippare och andra trädgårdsredskap
7. LEKSAKER SAMT FRITIDS- OCH SPORTUTRUSTNING
Elektriska tåg eller bilbanor
Handhållna konsoler till videospel
Videospel
Datorer för cykling, dykning, löpning, rodd osv.
Sportutrustning med elektriska eller elektroniska komponenter
Spelautomater
8. MEDICINTEKNISKA PRODUKTER (MED UNDANTAG FÖR ALLA IMPLANTAT OCH INFEKTERADE PRODUKTER)
Utrustning för strålbehandling
Kardiologiutrustning
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Dialysapparater
Respiratorer
Nukleärmedicinsk utrustning
Laboratorieutrustning för in vitro-diagnostik
Analysatorer
Frysar
Fertilitetstester
Andra apparater för påvisande, förebyggande, övervakning, behandling och lindring av sjukdomar, skador eller
funktionshinder
9. ÖVERVAKNINGS- OCH KONTROLLINSTRUMENT
Rökvarnare
Värmeregulatorer
Termostater
Mätnings-, vägnings- eller justeringsapparater för hushålls- eller laboratorieutrustning
Andra övervaknings- och kontrollinstrument som används i industrianläggningar (t.ex. i kontrollpaneler)
10. AUTOMATER
Automater för varma drycker
Automater för flaskor eller burkar med varma eller kalla drycker
Automater för fasta produkter
Uttagsautomater
Alla apparater som automatiskt levererar alla slags produkter
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BILAGA III
KATEGORIER AV EEE SOM OMFATTAS AV DETTA DIREKTIV
1. Temperaturregleringsutrustning
2. Skärmar, monitorer och produkter med skärmar vars yta överstiger 100 cm2
3. Lampor
4. Stor utrustning (med en yttre dimension på mer än 50 cm), inbegripet, men inte begränsat till:
Hushållsapparater, it- och telekommunikationsutrustning, konsumentutrustning, belysningsarmaturer, utrustning för
återgivning av ljud eller bilder, musikutrustning, elektriska och elektroniska verktyg, leksaker, fritids- och sportutrust
ning, medicintekniska produkter, övervaknings- och kontrollinstrument och automater, produkter för generering av
elektrisk ström. Denna kategori inbegriper inte sådan utrustning som inbegrips i kategorierna 1–3.
5. Liten utrustning (ingen yttre dimension överstiger 50 cm), inbegripet, men inte begränsat till:
Hushållsapparater, konsumentutrustning, belysningsarmaturer, utrustning för återgivning av ljud eller bilder, musik
utrustning, elektriska och elektroniska verktyg, leksaker, fritids- och sportutrustning, medicintekniska produkter, över
vaknings- och kontrollinstrument och automater, produkter för generering av elektrisk ström. Denna kategori in
begriper inte sådan utrustning som inbegrips i kategorierna 1–3 och 6.
6. Liten it- och telekommunikationsutrustning (ingen yttre dimension överstiger 50 cm)
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BILAGA IV
Icke uttömmande förteckning över EEE som omfattas av de kategorier som förtecknas I bilaga III
1. Temperaturregleringsutrustning
Kylskåp, frysar, utrustning som automatiskt levererar kalla produkter, luftkonditioneringsutrustning, avfuktningsutrust
ning, värmepumpar, värmeelement som innehåller olja och annan temperaturregleringsutrustning där man använder
annan vätska än vatten för temperaturregleringen.
2. Skärmar, monitorer och produkter med skärmar vars yta överstiger 100 cm2
Skärmar, televisionsapparater, LCD-fotoramar, monitorer, bärbara datorer, notebook-datorer.
3. Lampor
Raka lysrör, lågenergilampor, lysrörslampor, urladdningslampor med hög intensitet inklusive högtrycksnatriumlampor
och metallhalogenlampor, lågtrycksnatriumlampor, LED.
4. Stor utrustning
Tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner, matlagningsapparater, elspisar, elektriska värmeplattor, belysningsarmaturer,
utrustning för återgivning av ljud och bild, musikutrustning (undantaget piporglar installerade i kyrkor), stick- och
vävmaskiner, stordatorer, stora skrivare, kopieringsutrustning, stora spelautomater, stora medicintekniska produkter,
stora övervaknings- och kontrollinstrument, stora apparater som automatiskt levererar produkter och pengar, solcells
paneler.
5. Liten utrustning
Dammsugare, mattsopare, apparater för sömnad, belysningsarmaturer, mikrovågsugnar, ventilationsutrustning, stryk
järn, brödrostar, elektriska knivar, elektriska vattenkokare, klockor och armbandsur, elektriska rakapparater, vågar,
apparater för hår- och kroppsvård, fickräknare, radioapparater, videokameror, videobandspelare, hifi-utrustning, musik
instrument, utrustning för återgivning av ljud och bild, elektriska och elektroniska leksaker, sportutrustning, datorer för
cykling, dykning, löpning, rodd osv., rökdetektorer, värmeregulatorer, termostater, små elektriska och elektroniska
verktyg, små medicintekniska produkter, små övervaknings- och kontrollinstrument, små apparater som automatiskt
levererar produkter, liten utrustning med inbyggda solcellspaneler.
6. Liten it- och telekommunikationsutrustning (ingen yttre dimension överstiger 50 cm)
Mobiltelefoner, GPS, fickräknare, routrar, persondatorer, skrivare, telefoner.
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BILAGA V
MINIMIMÅL FÖR ÅTERVINNING SOM AVSES I ARTIKEL 11
Del 1: Minimimål tillämpliga per kategori från och med den 13 augusti 2012 till och med den 14 augusti 2015 med
avseende på de kategorier som förtecknas i bilaga I:
a) Av det WEEE som omfattas av kategori 1 eller 10 i bilaga I ska
— 80 % återvinnas och
— 75 % materialåtervinnas.
b) Av det WEEE som omfattas av kategori 3 eller 4 i bilaga I ska
— 75 % återvinnas och
— 65 % materialåtervinnas.
c) Av det WEEE som omfattas av kategori 2, 5, 6, 7, 8 eller 9 i bilaga I ska
— 70 % återvinnas och
— 50 % materialåtervinnas.
d) Avseende gasurladdningslampor ska 80 % materialåtervinnas.
Del 2: Minimimål tillämpliga per kategori från och med den 15 augusti 2015 till och med den 14 augusti 2018 med
avseende på de kategorier som förtecknas i bilaga I:
a) Av det WEEE som omfattas av kategori 1 eller 10 i bilaga I ska
— 85 % återvinnas och
— 80 % förberedas för återanvändning och materialåtervinnas.
b) Av det WEEE som omfattas av kategori 3 eller 4 i bilaga I ska
— 80 % återvinnas och
— 70 % förberedas för återanvändning och materialåtervinnas.
c) Av det WEEE som omfattas av kategori 2, 5, 6, 7, 8 eller 9 i bilaga I ska
— 75 % återvinnas och
— 55 % förberedas för återanvändning och materialåtervinnas.
d) Avseende gasurladdningslampor ska 80 % materialåtervinnas.
Del 3: Minimimål tillämpliga per kategori från och med den 15 augusti 2018 med avseende på de kategorier som
förtecknas i bilaga III:
a) Av det WEEE som omfattas av kategori 1 eller 4 i bilaga III ska
— 85 % återvinnas och
— 80 % förberedas för återanvändning och materialåtervinnas.
b) Av det WEEE som omfattas av kategori 2 i bilaga III ska
— 80 % återvinnas och
— 70 % förberedas för återanvändning och materialåtervinnas.
c) Av det WEEE som omfattas av kategori 5 eller 6 i bilaga III ska
— 75 % återvinnas och
— 55 % förberedas för återanvändning och materialåtervinnas.
d) Av det WEEE som omfattas av kategori 3 i bilaga III ska 80 % materialåtervinnas.
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BILAGA VI
MINIMIKRAV FÖR TRANSPORTER
1.

För att kunna göra åtskillnad mellan en transport av EEE och en transport av WEEE, i de fall då innehavaren påstår
att han har för avsikt att transportera eller att han transporterar begagnad EEE och inte WEEE, ska medlemsstaterna
begära att innehavaren till stöd för sitt påstående kan uppvisa följande:
a) En kopia av fakturan och köpeavtalet/avtalet om försäljning/överföring av äganderätten för EEE, i vilket det ska
anges att utrustningen är avsedd för direkt återanvändning och att den är fullt fungerande.
b) Bevis för den bedömning eller testning som har gjorts, i form av en kopia av resultaten (testningsintyg,
funktionsbevis) för varje produkt som ingår i sändningen och ett protokoll som innehåller den dokumentation
som avses i punkt 3.
c) Ett intygande från den som har organiserat transporten av EEE om att inte något av det material eller den
utrustning som ingår i sändningen är avfall i enlighet med definitionen i artikel 3.1 i direktiv 2008/98/EG.
d) Adekvat skydd mot skador under transport, lastning och lossning, i synnerhet genom att förpackningen är
tillräcklig och att lasten är staplad på lämpligt sätt.

2.

Genom undantag ska punkt 1 a och b samt punkt 3 inte tillämpas när det dokumenteras genom otvetydiga bevis att
transporten äger rum inom ramen för ett granskat överföringsavtal mellan olika företag och att
a) EEE skickas tillbaka till tillverkaren eller en tredje part som agerar för dennes räkning, som defekt för reparation
enligt garantin med avsikten att använda dem på nytt,
b) EEE för yrkesmässig användning skickas till producenten eller en tredje part som agerar för dennes räkning eller
tredjepartsanläggningar i länder som omfattas av OECD-rådets beslut C(2001)107/slutligt rörande revidering av
beslut C(92)39/slutligt om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för återvinning, för reno
vering eller reparation enligt gällande avtal med avsikten att använda den på nytt, eller
c) den defekta, begagnade EEE:n för yrkesmässig användning, som medicintekniska produkter eller delar till sådana,
skickas till producenten eller en tredje part som agerar för dennes räkning för analys av de grundläggande
problemen enligt gällande avtal, när en sådan analys endast kan utföras av producenten eller tredje part som
agerar för dennes räkning.

3.

För att kunna visa att de transporterade produkterna utgör begagnad EEE och inte WEEE, ska medlemsstaterna kräva
att det genomförs test och förs register enligt följande:
Steg 1: Test
a) Det ska utföras funktionstest och förekomsten av farliga ämnen ska utvärderas. Vilka test som ska utföras beror
på vilken typ av EEE det är fråga om. För de flesta typerna av EEE är det tillräckligt med ett funktionstest som
inriktas på de viktigaste funktionerna.
b) Resultaten av utvärderingen och testningen ska dokumenteras.
Steg 2: Dokumentation
a) Dokumentationen ska fästas på ett säkert men inte permanent sätt på EEE:n ifråga (om denna är oförpackad),
eller på förpackningen på ett sådant sätt att dokumentationen kan läsas utan att förpackningen behöver öppnas.
b) Dokumentationen ska innehålla följande uppgifter:
— Typ av produkt (om möjligt produktnamn enligt bilaga II eller bilaga IV, beroende på vilken som är lämplig,
och kategori enligt bilaga I eller bilaga III, beroende på vilken som är lämplig).
— Identifieringsnummer för produkten (typnummer) i tillämpliga fall.
— Tillverkningsår (om känt).
— Namn och adress till det företag som har kontrollerat funktionsdugligheten.
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— Resultat av de test som beskrivs i steg 1 (däribland datum för funktionstestet).
— Typ av test som har utförts.
4.

Utöver den dokumentation som krävs enligt punkterna 1, 2 och 3 ska varje sändning (dvs. varje container eller
lastbil etc.) av begagnad EEE åtföljas av följande:
a) Tillämpligt transportdokument, t.ex. CMR-dokument eller fraktsedel.
b) En ansvarsförklaring från den som är ansvarig för sändningen.

5.

I avsaknad av bevis på att ett föremål inte är WEEE utan begagnad EEE, i form av den dokumentation som krävs
enligt punkterna 1, 2, 3 och 4 och av lämpligt skydd mot skador under transport, lastning och lossning, i synnerhet
genom att förpackningen är tillräcklig och att lasten är staplad på lämpligt sätt, vilket den som har organiserat
transporten är skyldig att göra, ska medlemsstaternas myndigheter anse att det är fråga om WEEE och förutsätta att
sändningen är olaglig. I sådana fall ska sändningen hanteras i enlighet med artiklarna 24 och 25 i förordning (EG)
nr 1013/2006.
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BILAGA VII
Selektiv behandling av material och komponenter i avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller
elektronisk utrustning som avses i artikel 8.2
1. Åtminstone följande ämnen, blandningar och komponenter ska avlägsnas från allt separat insamlat WEEE:
— Kondensatorer som innehåller polyklorerade bifenyler (PCB) i enlighet med rådets direktiv 96/59/EG av den
16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT) (1).
— Komponenter som innehåller kvicksilver, t.ex. strömbrytare och bakgrundsbelysning.
— Batterier.
— Kretskort, allmänt i mobiltelefoner samt i andra apparater om kretskortets yta är större än 10 kvadratcentimeter.
— Bläckpatroner, flytande och i krämform samt färgbläck.
— Plast som innehåller bromerade flamskyddsmedel.
— Asbestavfall och komponenter som innehåller asbest.
— Katodstrålerör.
— Freoner (CFC), klorfluorkolväten (HCFC), vätefluorkolföreningar (HFC) och kolväten (HC).
— Gasurladdningslampor.
— Bildskärmar med flytande kristaller (eventuellt tillsammans med höljet) som är större än 100 kvadratcentimeter och
alla sådana som belyses bakifrån med gasurladdningslampor.
— Utvändiga elektriska kablar.
— Komponenter som innehåller eldfasta keramiska fibrer enligt beskrivningen i kommissionens direktiv 97/69/EG av
den 5 december 1997 om anpassning till tekniska framsteg för tjugotredje gången av rådets direktiv 67/548/EEG
om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (2).
— Komponenter som innehåller radioaktiva ämnen med undantag för komponenter under den tröskel för undantag
som fastställs i artikel 3 i och bilaga I till rådets direktiv 96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om fastställande av
grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till
följd av joniserande strålning (3).
— Elektrolytiska kondensatorer som innehåller potentiellt skadliga ämnen (höjd > 25 mm, diameter > 25 mm eller
ungefär samma volym).
Sådana ämnen, blandningar och komponenter ska bortskaffas eller återvinnas i enlighet med direktiv 2008/98/EG.
2. Följande komponenter av WEEE som samlats in separat ska behandlas enligt följande:
— Katodstrålerör: Den fluorescerande ytbeläggningen måste avlägsnas.
(1) EGT L 243, 24.9.1996, s. 31.
(2) EGT L 343, 13.12.1997, s. 19.
(3) EGT L 159, 29.6.1996, s. 1.
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— Utrustning som innehåller gaser som bryter ned ozon eller har en global uppvärmningspotential (GWP) som
överstiger 15, t.ex. i skum och kylslingor: Gaserna ska avlägsnas och behandlas på ett korrekt sätt. Gaser som
bryter ned ozon ska behandlas i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2009.
— Gasurladdningslampor: Kvicksilvret ska avlägsnas.
3. Med beaktande av miljöaspekterna och önskvärdheten av förberedelse för återanvändning och materialåtervinning, ska
punkterna 1 och 2 tillämpas på ett sådant sätt att miljövänlig förberedelse för återanvändning och materialåtervinning
av komponenter eller hela apparater inte hindras.
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BILAGA VIII
TEKNISKA KRAV ENLIGT ARTIKEL 8.3
1. Anläggningar för lagring (även tillfällig lagring) av WEEE före behandling (utan att det påverkar tillämpningen av rådets
direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (1)):
— Ogenomtränglig ytbeläggning på lämpliga områden med anordningar för uppsamling av spill samt vid behov
spilloljekärl försedda med oljeavskiljare.
— Väderbeständiga skydd på lämpliga områden.
2. Anläggningar för behandling av WEEE:
— Vågar för att väga det behandlade avfallet.
— Väderbeständiga skydd på lämpliga områden, liksom ogenomtränglig ytbeläggning med anordningar för uppsam
ling av spill samt vid behov spilloljekärl försedda med oljeavskiljare.
— Lämpliga lagerutrymmen för demonterade, lösa delar.
— Lämpliga behållare för lagring av batterier, kondensatorer som innehåller PCB/PCT samt annat farligt avfall, t.ex.
radioaktivt avfall.
— Utrustning för rening av vatten i enlighet med hälsovårds- och miljöbestämmelser.

(1) EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.
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BILAGA IX
SYMBOL FÖR MÄRKNING AV EEE
Symbolen för EEE som ska samlas in separat består av en överkryssad soptunna på hjul, enligt nedan. Symbolen ska
tryckas på ett synligt ställe, vara tydligt läsbar och outplånlig.
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BILAGA X
INFORMATION FÖR REGISTRERING OCH RAPPORTERING SOM AVSES I ARTIKEL 16
A. Information som ska lämnas vid registrering:
1. Producentens namn och adress eller dennes behöriga ombud som utsetts enligt artikel 17 (postnummer och ort,
gatunamn och nummer, land, telefon- och faxnummer, e-post och kontaktperson). För behöriga ombud i enlighet
med definitionen i artikel 17 även information om vilken producent som företräds.
2. Producentens nationella identifieringskod, inklusive producentens europeiska skattenummer eller nationella skatte
nummer.
3. Kategori av EEE i enlighet med bilaga I eller III, beroende på vilken som är lämplig.
4. Typ av EEE (hushållsapparater eller andra produkter).
5. Varumärket på EEE:n.
6. Information om hur tillverkaren uppfyller sina åligganden: individuellt eller kollektivt system, inklusive information
om finansiell garanti.
7. Försäljningsmetod som använts (t.ex. distansförsäljning).
8. Förklaring om den lämnade informationens sanningsenlighet.
B. Information som ska lämnas vid rapportering:
1. Producentens nationella identifieringskod.
2. Rapporteringsperiod.
3. Kategori av EEE i enlighet med bilaga I eller III, beroende på vilken som är lämplig.
4. Kvantitet av EEE som släppts ut på den nationella marknaden, räknat i vikt.
5. Kvantitet, räknat i vikt, av avfall från EEE som insamlats separat, materialåtervunnits (inklusive förberetts för
återanvändning), återvunnits och bortskaffats inom medlemsstaten eller som transporterats inom eller utanför
unionen.
Observera: Den information som anges i punkterna 4 och 5 måste lämnas uppdelad per kategori.
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BILAGA XI
DEL A
Upphävt direktiv och ändringar av det i kronologisk ordning
(som det hänvisas till i artikel 25)
(EUT L 37, 13.2.2003, s. 24)

Direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller inne
håller elektriska eller elektroniska produkter
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/108/EG

(EUT L 345, 31.12.2003, s. 106)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/34/EG

(EUT L 81, 20.3.2008, s. 65)

DEL B
Tidsfrister för införlivande i nationell lagstiftning
(som det hänvisas till i artikel 25)
Direktiv

Sista dag för införlivande

2002/96/EG

13 augusti 2004

2003/108/EG

13 augusti 2004

2008/34/EG

—
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BILAGA XII
JÄMFÖRELSETABELL
Direktiv 2002/96/EG

Detta direktiv

Artikel 1

—

—

Artikel 1

Artikel 2.1

Artikel 2.1

Artikel 2.2

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 2.3 a

Artikel 2.1 (delar)

Artikel 2.3 b

Bilaga IB punkt 5 sista punkten

Artikel 2.3 c

Bilaga IB punkt 8

Artikel 2.4 g

—

Artikel 2.4 a–f och 2.5

Artikel 3 a

Artikel 3.1 a

—

Artikel 3.1 b–d

Artikel 3 b

Artikel 3.1 e

Artikel 3 c–h

Artikel 3.2

Artikel 3 i

Artikel 3.1 f

Artikel 3 j

Artikel 3.1 g

Artikel 3 k

Artikel 3.1 h

Artikel 3 l

—

Artikel 3 m

Artikel 3.1 i

—

Artikel 3.1 j–o

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5.1–5.2

Artikel 5.1–5.2

—

Artikel 5.3–5.4

Artikel 5.3

Artikel 5.5

—

Artikel 6.1

Artikel 5.4

Artikel 6.2

Artikel 5.5

Artikel 7.1 och 7.2

—

Artikel 8.1

Artikel 6.1 första och andra styckena och artikel 6.3

Artikel 8.2, 8.3 och 8.4

Bilaga II.4

Artikel 8.4 andra stycket första meningen

Artikel 6.1 tredje stycket

Artikel 8.5

Artikel 6.6

Artikel 8.6

SV

L 197/70

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2002/96/EG
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Detta direktiv

Artikel 6.2

Artikel 9.1 och 9.2

Artikel 6.4

Artikel 9.3

Artikel 6.5

Artikel 10.1 och 10.2

—

Artikel 10.3

Artikel 7.1

—

Artikel 7.2

Artikel 11.1 och bilaga V

—

Artikel 11.2

—

Artikel 11.3

Artikel 7.3 första stycket

Artikel 11.4

Artikel 7.3 andra stycket

—

Artikel 7.4

—

Artikel 7.5

Artikel 11.5

—

Artikel 11.6

Artikel 8.1

Artikel 12.1

—

Artikel 12.2

Artikel 8.2 första och andra styckena

Artikel 12.3

Artikel 8.2 tredje stycket

Artikel 14.1 (delvis)

Artikel 8.3 första stycket

Artikel 12.4

—

Artikel 12.5

Artikel 8.3 andra stycket

Artikel 14.1 (delvis)

Artikel 8.4

—

Artikel 9.1 första stycket

Artikel 13.1 första stycket

Artikel 9.1 andra stycket

—

Artikel 9.1 tredje stycket

Artikel 13.1 andra stycket

Artikel 9.1 fjärde stycket

Artikel 13.1 tredje stycket

Artikel 9.2

Artikel 13.2

Artikel 10.1

Artikel 14.2

Artikel 10.2

Artikel 14.3

Artikel 10.3

Artikel 14.4

Artikel 10.4

Artikel 14.5

Artikel 11

Artikel 15

Artikel 12.1 (delvis)

Artikel 16.1–16.3

Artikel 12.1 första stycket (delvis)

Artikel 16.4

Artikel 12.1 andra stycket

Artikel 16.1 och 16.2 och artikel 17.2 och 17.3
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Detta direktiv

Artikel 12.1 tredje stycket

Artikel 16.3 och 16.5

—

Artikel 17.1

Artikel 12.1 fjärde stycket

Artikel 18

Artikel 12.2

Artikel 16.5

Artikel 13

Artikel 19

—

Artikel 20

Artikel 14

Artikel 21

Artikel 15

Artikel 22

Artikel 16

Artikel 23.1

—

Artikel 23.2-23.4

Artikel 17.1–17.3

Artikel 24.1–24.3

Artikel 17.4

Artikel 7.3

Artikel 17.5

Artikel 7.4-7.7, artikel 11.6 och artikel 12.6

—

Artikel 25

Artikel 18

Artikel 26

Artikel 19

Artikel 27

Bilaga IA

Bilaga I

Bilaga IB

Bilaga II

—

Bilaga III, IV och VI

Bilagorna II–IV

Bilagorna VII–IX

—

Bilaga X och XI

—

Bilaga XII

PRENUMERATIONSPRISER 2012 (exkl. moms, inkl. frakt och porto)
Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
endast pappersversion

22 officiella EU-språk

1 200 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
pappersversion + årsutgåva på dvd

22 officiella EU-språk

1 310 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L-serien,
endast pappersversion

22 officiella EU-språk

840 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
månatlig (kumulativ) utgåva på dvd

22 officiella EU-språk

100 euro per år

Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning (S-serien),
meddelanden och offentliga kontrakt, dvd, 1 nummer per vecka

flerspråkig:
23 officiella EU-språk

200 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, C-serien – allmänna
uttagningsprov

Antal språk beroende på
uttagningsprov

50 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning (EUT) ges ut på EU:s officiella språk, och det går att prenumerera på den i
22 olika språkversioner. Den består av två serier: L (lagstiftning) och C (meddelanden och upplysningar).
Varje språkversion kräver en separat prenumeration.
Enligt rådets förordning (EG) nr 920/2005 som offentliggjordes i EUT L 156 av den 18 juni 2005 är Europeiska
unionens institutioner under en övergångsperiod inte skyldiga att avfatta och offentliggöra alla rättsakter på iriska.
Den iriska utgåvan av EUT säljs därför separat.
En prenumeration på tillägget till EUT (S-serien: meddelanden och offentliga kontrakt) omfattar en flerspråkig
dvd med alla de 23 officiella språkversionerna.
Prenumeranter på EUT kan på begäran få de olika bilagorna till tidningen. När en bilaga ges ut meddelas
prenumeranterna detta genom ett ”meddelande till läsarna” i Europeiska unionens officiella tidning.

Försäljning och prenumeration
Prenumerationer på olika tidskrifter, såsom Europeiska unionens officiella tidning, kan beställas från någon av våra
kommersiella distributörer. En lista över dessa finns på följande Internetadress:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_sv.htm

Via EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) har du kostnadsfritt direkt tillgång till Europeiska
unionens lagstiftning. På webbplatsen kan du söka i Europeiska unionens officiella tidning samt
i fördrag, lagstiftning, rättspraxis och förberedande rättsakter.
Mer information om Europeiska unionen finns på http://europa.eu
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